
Prezentacja projektu innowacyjnego 
 
 

Projekt innowacyjny realizowany przez Oświatowy Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Gminy Gorlice, nosi tytuł „Model pracy pozalekcyjnej z 
wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współc zesnych technik 
informacyjnych”. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 
sierpnia 2013 roku. 

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie, w okresie realizacji projektu, 

zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego                            
i podkarpackiego kontynuacją nauki na dalszych etapach kształcenia na kierunkach                        
o kluczowym znaczeniu dla Gospodarki Opartej na Wiedzy: technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych.  

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych uczniów szkół zlokalizowanych na ternie gmin wiejskich, peryferyjnie 
połoŜonych od ośrodków nauki i kultury, dostarczyła informacji o istotnych 
problemach edukacyjnych w badanym obszarze. Wyciągnięte wnioski wskazują na 
uzasadnioną potrzebę podjęcia działań doskonalących proces kształcenia w 
szkołach na terenie objętym diagnozą w zakresie przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych. Działania te powinny polegać na zmianach innowacyjnych w sferze 
programowej, metodycznej i organizacyjnej tak, aby rozwijać umiejętność stosowania 
zintegrowanej wiedzy w praktyce. 

 
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie gimnazjum, zainteresowani 

zagadnieniami przedmiotów ścisłych, z ograniczonym dostępem do alternatywnych 
form nauki. Odbiorcy projektu, to  uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu gorlickiego 
oraz olkuskiego województwa małopolskiego, krośnieńskiego oraz jasielskiego 
województwa podkarpackiego.  

Grupę uŜytkowników stanowią nauczyciele przedmiotów ścisłych uczący w 
szkołach objętych projektem. Grupą docelową uŜytkowników są wszyscy nauczyciele 
szkół gimnazjalnych, którzy w wyniku przygotowanych w projekcie zmian w zakresie 
nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, otrzymają nowe narzędzia 
pracy z uczniami. 
Działaniami zamierzamy objąć  (testowanie) grupę 600 uczniów oraz 60 nauczycieli z 
20 szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego i podkarpackiego. 
 

Projekt jest próbą stworzenia modelu pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem 
twórczych, nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informacyjnych. 
Model ten obejmował będzie : 

� koncepcje wspierania uzdolnień, rozwijania zainteresowań uczniów  
• dywersyfikacja zajęć z uczniami ( urozmaicenie, rozszerzenie na róŜne 

obszary), 
• wdroŜenie zastosowań e-learningu w szkołach, 
• wyjście z procesem edukacyjnym poza szkołą (uczelnia wyŜsza, 

platforma edukacyjna, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie) 
• system zorganizowanych i ciągłych zajęć pozalekcyjnych nastawionych 

na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów sytuacji problemowych 
� testy do diagnozy zainteresowań uczniów,  
� programy zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie projektu,  



� scenariusze prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. 
 
Wypracowany model organizowania zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych, będzie przygotowaniem uczniów i nauczycieli do 
wprowadzanej nowej formuły egzaminów zewnętrznych oraz wsparciem polityki 
MEN w opracowaniu racjonalnego systemu wdraŜania zastosowań e-learningu w 
szkołach. 
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