
 

 
 
 
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„OTWARTE UMYSŁY”!!!!! 

 
     
 
 
        
 
 
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu 
kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych, 
prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów wszystkich 
szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie. 
 
 
 
W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie  
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty: 
 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 
-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego  
-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego  
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego  
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły  
 
Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:  
2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku 
 

 
OFERTA DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK  

 
rozwijająca umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod i form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz 
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz 
wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć 
              

 Formy wsparcia : 

-szkolenia doskonalące 
 
-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
 
-spotkanie z ekspertami  

 
 



 

 

 

RODZAJE FORM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI  

SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIEKLEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 
 

Obsługa urządzeń cyfrowych 8 godzin 

Nauczanie eksperymentalne 8 godzin 

Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 8 godzin 

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 8 godzin 
 
 
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 
 

PRZEDMIOTOWE:  

matematyczna 9 godzin 

języka niemieckiego 9 godzin 

języka angielskiego 9 godzin 

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE: 

przyrodnicza, eksperymenty w szkole 9 godzin 

technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole 9 godzin 

 
 
UWAGA!!!!  
 
W dniu 17 października 2016 roku rusza rekrutacja nauczycieli na ww. formy wsparcia  
i potrwa do 31 października 2016 roku!!! 
 
 
 
 
Więcej o projekcie w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” 

(na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

O projekt  można również pytać w  Starostwie Powiatowym w Lęborku!!! 
 
 
 
Biuro projektu: 
Starostwo Powiatowe w Lęborku 
ul. Czołgistów 5 
84-300 Lębork 
Pokój 213, II piętro  
tel. 59 8632 867 
e-mail: monitoringOU@starostwolebork.pl 


