PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM
SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY”
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku
zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

O projekcie
„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to
ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w
partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Działania podejmowane w ramach
tego przedsięwzięcia będzie opiniować Społeczny Komitet Doradczy. Do współpracy
zostaną zaproszeni także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji
Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich.
Czas trwania projektu: marzec 2013 r. – koniec lutego 2015 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i
nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w
Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.
Cele szczegółowe projektu to m.in.:
- Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców,
uczniów i nauczycieli.
-

Wypracowanie

modelowych,

adekwatnych

do

polskich

warunków

rozwiązań

wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
- Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowowarsztatowemu.
Działania projektowe w szkołach
W ramach projektu szkoły otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów
podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania
współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna

opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły programu
współpracy z uczniami i rodzicami.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz
praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do aktywnego w nim
uczestnictwa.
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania
samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak
również z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w
szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej
współpracy z dyrekcją.
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które
będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe
uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i
nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje
opracowaniem indywidualnego, przeznaczonego dla określonej placówki programu
współpracy.
Oficjalna strona projektu:
www.szkolawspolpracy.pl
Przedstawiciele naszej szkoły wybrani do projektu
Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku
Rodzice:
1) Aneta Pietronik
2) Agata Raczyńska
Uczniowie:
1) Agata Malicka
2) Adrian Śliwa
Nauczyciele:
1) Joanna Ciołak
2) Marzena Walczak

