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Żory, 31.05.2022 

Zbiorcze sprawozdanie na koniec projektu realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. 
Beneficjentem Projektu jest Gmina Miejska Żory o sposobie wykorzystania sprzętu TIK 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
 Projekt realizowany był w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Karola Miarki w Żorach (zwanym dalej „I LO”) zakwalifikowanym do udziału  
w projekcie. 
 Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia 
ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do 
praktyki szkół.  
 Projekt był realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, tj.  
od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2022 r. 

 
 W projekcie wzięło udział 153 uczniów, z czego 6 osób uczestniczyło w więcej niż 
jednym rodzaju zajęć.  

a) zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencje – chemia – 17 uczniów 
b) zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencje – matematyka – 17 uczniów 
c) zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencje – geografia - 17 uczniów 
d) zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencje – biologia – 17 uczniów 
e) w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów - kompetencje 

informatyczne, również w języku angielskim – 17 uczniów 
f) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – geografia – 16 uczniów 
g) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – biologia – 19 uczniów 
h) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – chemia – 21 uczniów 
i) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – matematyka. – 18 uczniów 

 Pomimo pandemii COVID-19 udało się osiągnąć zamierzone cele. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że podniosła się efektywność i atrakcyjność kształcenia. Zainteresowanie 
uczniów dodatkowymi zajęciami zaowocowała. Dzięki oszczędnościom w projekcie oraz chęcią 
dalszego podnoszenia wiedzy przeprowadzono dodatkowe zajęcia wybiegające poza 
wcześniej ustalone limity. Dzięki zajęciom uczniowie przyswoili i utrwalili wiedzę z zagadnień, 
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które sprawiały im problemy, rozwinęli zdolność logicznego i twórczego myślenia, swoje 
zainteresowania z wybranych przez siebie przedmiotów, nauczyli się stosować różnorodne 
narzędzia TIK w rozwiązywaniu problemów i zadań. W wyniku kształcenia w ramach projektu 
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności  dotyczące zarówno projektowania, 
przeprowadzania, dokonywania poprawnych obserwacji oraz wyciągania właściwych 
wniosków. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem tabletów, monitorów interaktywnych, 
mikroskopów, kalkulatorów graficznych i innych pomocy dydaktycznych, które zostały 
zakupione ze środków unijnych pozyskanych w ramach projektu.  Przy realizacji zajęć 
wykorzystywano programy e-learningowe m.in. aplikację GeoGebra oraz e-podręczniki 
(https://zpe.gov.pl/; https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa; 
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/matematyka; 
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-
ponadpodstawowa/matematyka?query=&stage=szkola-
ponadpodstawowa&subject=matematyka&lang=en&order=;). 
 Z danych zebranych przez nauczycieli prowadzących zajęcia wynika, że młodzież 
biorąca udział w projekcie jest zadowolona i usatysfakcjonowana taką formą kształcenia i 
możliwością poszerzania wiedzy przy użyciu narzędzi TIK. Uważają, że zajęcia były prowadzone 
w sposób atrakcyjny i ciekawy. Możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń i 
swobodne eksperymentowanie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia, sprawiło, 
że zajęcia stały się bardziej fascynujące i ciekawe, czym zachęcały uczestników do dalszego 
rozwoju swoich umiejętności i wiedzy. Na podstawie przeprowadzonych testów przed- i po- 
zajęciach można wnioskować, że zmniejszyły się dysproporcje edukacyjne wśród uczniów.  
 Zajęcia były prowadzone przez 11 nauczycieli wyłonionych w ramach rekrutacji. W 
ramach projektu  przeszkolono 43 nauczycieli, 11 nauczycieli realizujących zajęcia w ramach 
projektu oraz 32 nauczycieli pracujących w Zespole Szkół nr 1. Nauczyciele brali udział w 
następujących szkoleniach: 

a)  „TIK w szkole”, 
b) „Nauczanie metodą eksperymentu”, 
c) warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych „Laboratorium Tajemnic”. 

 
 Dzięki szkoleniom nauczyciele pogłębili swoją wiedzę odnośnie korzystania z różnych, 
w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i 
przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia, efektywnego 
wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego, efektywnych metod korzystania z 
multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się, metodyki 
nauczania przy wykorzystaniu komputera, a w szczególności multimedialnych i rozproszonych 
źródeł informacji, nowych tendencji w nauczaniu - przede wszystkim nauczania aktywnego, 
poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu, poznanie 
technologii multimedialnych i możliwości wykorzystania multimediów, reguł prawidłowego 
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prezentowania przygotowanych materiałów z uwzględnieniem zasad tworzenia prezentacji, 
sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu 
przedmiotowym, sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny 
jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych, 
ukazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania technik audio-video i Internetu w pracowni 
komputerowej oraz w szkole, zasad organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z 
wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, metod nauczania drogą 
eksperymentu, między innymi metod naukowych i naukowego sposobu myślenia, etapów 
postępowania badawczego, wykorzystanie eksperymentu pedagogicznego w prawie 
oświatowym. 

 Udział szkoły w projekcie przyczynił się do wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły o 
pomoce naukowe w postaci tablic multimedialnych, laptopów, tabletów, kalkulatorów 
graficznych, monitorów interaktywnych, specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. 
mikroskopy, modele dydaktyczne, mapy, odczynniki itp.), literaturę fachową. Zmodernizowała 
została sala chemiczna, wyposażono ją w niezbędne meble (stoły laboratoryjne, dygestorium, 
szafy) i nowoczesny sprzęt multimedialny, aby móc realizować zajęcia w oparciu o metodę 
eksperymentu.  

 

 


