Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Szkołą XXI wieku!

Uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie wezmą udział w projekcie
dofinansowanym ze środków unijnych „Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych”
nr POKL.09.01.02-30-116/12. Celem realizowanych działań będzie przede wszystkim trwały rozwój Szkoły
oraz dalsza poprawa jakości nauczania,.
Autorami i realizatorami przedsięwzięcia są dwie poznańskie instytucje szkoleniowe: Centrum 4ELT Anna
Gębka-Suska, występująca w roli lidera projektu (www.4elt.pl) oraz Fundacja Wrota Edukacji- EduGate w roli
partnera (www.edugate.pl). Obydwie te organizacje specjalizują się w prowadzeniu szkoleń z obszaru edukacji,
kreatywności, sztuki i przedsiębiorczości. To właśnie dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu
i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych także na ten projekt udało się pozyskać środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu zostało przewidzianych wiele działań podnoszących jakość nauczania w szkole
i zapewniających trwałość przyswajanej wiedzy. Są to m.in.:
 szkolenia nauczycieli (m. in. z zastosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu),
 zakup nowoczesnych tablic interaktywnych i innych środków audiowizualnych na potrzeby nauczycieli
i uczniów,
 platforma e-learningowa, która umożliwi uczniom stały dostęp do autorskich materiałów
dydaktycznych, stworzonych specjalnie na ich potrzeby przez nauczycieli Gimnazjum,
 bogaty program zajęć dodatkowych, rozwijający zainteresowania uczniów, w tym zajęcia z języków
obcych, przedmiotów ścisłych, a także programowanie robotów, sztuka autoprezentacji oraz konkurs
przedsiębiorczego myślenia.
Poza tym w projekcie przewidziano program przeciwdziałania patologiom społecznym oraz warsztaty rozwoju
osobistego, które pomogą młodzieży stawić czoła trudnościom jakie niesie wiek dojrzewania w coraz bardziej
skomplikowanej rzeczywistości. Ponadto utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery, który wspierać będzie
uczniów w wyborze ścieżki zawodowej również po zakończeniu realizacji projektu.
Projekt „Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych” jest pierwszym projektem
realizowanym w Gimnazjum w Suchym Lesie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Należy
pamiętać, iż jest on ogromną szansą dla kadry Szkoły, aby w pełni zaprezentować swoje proaktywne i twórcze
podejście do swej pracynauczania, a także dla uczniów, którzy dzięki temu przedsięwzięciu otrzymają jeszcze
bogatszą
i nowocześniejszą ofertę nauczania. Wszystkie działania projektu zostaną sfinansowane ze
środków unijnych.
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