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Projekt  „Szkoła  Ćwiczeń  w  Suchym  Lesie”  umożliwi  przygotowanie  Szkoły  Podstawowej  nr  2
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie  do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach
Szkół Ćwiczeń, rozwinięcie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia dla trenerów
ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Jana  Pawła  II  w  Suchym  Lesie  z  zakresu  metod  i  form  pracy
dydaktycznej,  a także doskonalenie zawodowe nauczycieli  ze szkół  współpracujących.  Nastąpi  też
poprawa  funkcjonowania  i  zwiększenie  wykorzystania  systemu  wspomagania  szkół  w  zakresie
rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. 

Celem projektu jest wykorzystanie dużego potencjału kadrowego i technicznego Szkoły Podstawowej
nr  2  im. Jana Pawła II  w Suchym Lesie   i  przygotowanie  jej  do pełnienia  roli  Szkoły Ćwiczeń w
Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie - do grudnia 2020 roku – kompetencji
38  nauczycielek  i  nauczycieli  szkoły  ćwiczeń  oraz  56  nauczycielek  i  nauczycieli  z  7  szkół
współpracujących  m.  in.  w  obszarze  prowadzenia  warsztatów  metodycznych,  technologii
komunikacyjnych,  nauczania  osób  dorosłych,  prowadzenia  zajęć,  które  rozwijają  w  uczniach
kompetencje kluczowe.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu i  Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, kadra Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie  podniesie
swoje  umiejętności  trenerskie    i  pozna  szerzej  metody  pracy  dydaktycznej,  które  rozwijają  w
uczniach takie postawy i kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne
myślenie,  rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej,  itp.
Następnie  kadra  projektu  „Szkoła  Ćwiczeń  w  Suchym  Lesie”  opracuje  materiały  szkoleniowe  i
przeprowadzi  cykl  lekcji  pokazowych,  których  odbiorcą  będą  nauczyciele  i  nauczycielki  ze  szkół
współpracujących. Rezultatem działań sieci współpracy, skupiających nauczycieli zarówno ze szkoły
ćwiczeń jak i szkół współpracujących będzie poprawa funkcjonowania i  zwiększenie wykorzystania
systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

● Zadanie 1 - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia zadań szkoły ćwiczeń

● Zadanie 2 - Wsparcie dla kadry szkoły ćwiczeń w Suchym Lesie

● Zadanie 3 - Wsparcie dla kadry szkół współpracujących i studentów


