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Streszczenie projektu: 
ZSTiO Meritum jest szkołą z tradycjami, uzyskującą różne certyfikaty, w tym 

certyfikaty „Szkoły z klasą  2.0”, „Szkoły nowych technologii”, „Szkoły odkrywców talentów”. 
 Misja i Wizja oraz Plan Rozwoju Szkoły zakładają szeroki rozwój ucznia poprzez 
kształtowanie kompetencji kluczowych potrzebnych do dalszego rozwoju osobistego 
młodzieży.  

Przystępując do Programu Erasmus Plus mieliśmy na uwadze dalszy rozwój naszej 
szkoły, zarówno intelektualny jak i organizacyjny. Głównym celem naszego projektu jest 
wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela. Projekt nazwaliśmy „Szkoła z klasą -
profesjonalny nauczyciel”. Tworząc projekt i przystępując do działań naszym celem jest 
poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji, zdobycie nowych kwalifikacji, co wzmocni 
autorytet nauczycieli, a to przełoży się na sukcesy uczniów i tym samym podniesie pozycję 
Meritum w środowisku lokalnym.  

Nauczyciele, którzy są zaangażowani w realizację tego projektu reprezentują różne 
komisje przedmiotowe działające w naszej szkole. Uczestnicząc w projekcie nauczyciele będą 
doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez udział w różnych kursach języka 
angielskiego. Przygotują się także pod względem kulturowym, poznają historię kraju,  
do którego wyjadą na szkolenie. W rezultacie projektu nauczyciele zdobędą dodatkowe 
kompetencje dzięki kursom językowym, obserwacjom zajęć prowadzonych przez 
zagranicznych kolegów. Podniosą kwalifikacje dzięki zdobytym certyfikatom językowym.  

Rezultat naszych działań przyczyni się do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły 
poprzez wykorzystanie różnorodnych, nowopoznanych metod aktywizujących w pracy 
z uczniem. Zaobserwowane inne niż stosowane przez nas dotychczas sposoby pracy 
z młodzieżą pozwolą nam na jeszcze lepsze realizowanie naszych zadań w szkole. Zwrócimy 
baczniejszą uwagę na problemy uczniów, szczególnie tych, którzy mają problemy 
z frekwencją czy nauką i myślą o przerwaniu nauki. Stosując różne środki i narzędzia 
będziemy starać się wskazywać naszym wychowankom ścieżki ich dalszego rozwoju 
osobistego i kariery (dalsza edukacja np. studia czy podejmowanie pracy) zgodnie z ich 
możliwościami. W naszych oczach profesjonalny nauczyciel to coach, który stoi przy uczniu, 
wspiera go, kieruje jego rozwojem, służy radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności. Myślimy, 
że nasze zaangażowanie w projekt i szkolenia jeszcze bardziej wzmocni pozycję Meritum 
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w środowisku lokalnym i na rynku edukacyjnym. Nasze zadania w dalszym ciągu będą 
przyczyniać się do budowania wśród całej społeczności Meritum poczucia tożsamości 
europejskiej, otwartości na inność-tolerancji, poszanowania praw człowieka i demokracji. 
Liczymy, ze dzięki naszemu zaangażowaniu, nasi uczniowie a później absolwenci oraz ich 
rodzice, a także społeczność lokalna oraz my sami będziemy dążyć do ciągłego rozwoju 
osobistego, ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy na temat Europy. 


