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- 6 konferencji naukowo – dydaktycznych związanych z realizacją projektu, 
- 6 warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli – opiekunów praktyk. 

Dodatkowe zajęcia dla studentów: 
- szkolenie z zastosowania platformy Moodle, 
- zajęcia w środowisku pozaszkolnym dla studentów – palmiarnia, ZOO w Poznaniu i we Wrocławiu,     
Humanitarium, Akwarium Morskie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik, 
Stacja Uzdatniania Wody, Wysypisko śmieci, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chalinie, Centrum 
Chemii w Małej Skali w Toruniu, 
- 4 warsztaty m. in. z montażu filmów, fotografii, zajęć terenowych, komunikacji interpersonalnej. 
- rozwijanie umiejętności organizacyjnych (zajęcia na Nocach Biologów, Nocach Naukowców, 
działalność w Sekcji Dydaktyki Biologii KNP, AMUL), 
- stworzenie możliwości publikowania własnych prac m. in. w BPP, 
- zajęcia w ośrodku dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych:  
Dla Nauczycieli – opiekunów: 
- do oceny przebiegu lekcji, 
- do oceny scenariusza lekcji, 
- wytyczne do scenariuszy lekcji i oceny predyspozycji osobowościowych studenta do 
zawodu nauczyciela. 
Dla Pedagogów: 
- do oceny analizy przypadku, 
- wytyczne do analizy przypadku. 
Dla Studentów: 
- do obserwacji przebiegu lekcji, 
- wytyczne do analizy przypadku, do portfolio i scenariuszy zajęć. 
Dla opiekunów praktyk z UAM: 
- do oceny portfolio, 
- do oceny scenariusza zajęć, 
- do oceny przebiegu lekcji. 

Ponadto… 
- Wydaliśmy 6 Biuletynów Praktyk Pedagogicznych oraz 6 

numerów specjalnych z portfoliami studentów i scenariuszami 
lekcji; 

- Opublikowaliśmy 4 artykuły opisujące wypracowany model 
praktyk i realizację projektu. 

Po 3 latach od zakończenia projektu 
- Pomimo kolejnych zmian w edukacji, udaje się utrzymać wypracowany model praktyk; 
- Współpraca z niektórymi ze szkół przestała funkcjonować lub zostanie zamknięta w najbliższym czasie (gimnazja). Także 

niektórzy nauczyciele zmienili miejsca pracy – w efekcie, współpraca ze szkołami objętymi projektem uległa rozluźnieniu; 
- Szkoły nadal korzystają z doposażonych pracowni biologicznych; 
- Studenci korzystają z  bogatego zaplecza literatury; 
- Mamy dobrze wyposażoną Klasopracownię na zajęcia ze studentami i z uczniami odwiedzającymi Wydział. 

Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoła Podstawowa nr 3  
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 12  
Szkoła Podstawowa nr 15  
Szkoła Podstawowa nr 20  
Szkoła Podstawowa nr 38  
Szkoła Podstawowa nr 51  
Szkoła Podstawowa nr 60  
Szkoła Podstawowa nr 79  
Szkoła Podstawowa nr 84  
Szkoła Podstawowa nr 88  
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 'Dębinka' 

Gimnazjum nr 4  
Gimnazjum nr 7 
Gimnazjum nr 12  
Gimnazjum nr 23  
Gimnazjum nr 25  
Gimnazjum nr 26,  
Gimnazjum nr 44 
Gimnazjum nr 56  
Gimnazjum nr 58 
Gimnazjum nr 67 
Gimnazjum Dwujęzyczne im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

I Liceum Ogólnokształcące  
II Liceum Ogólnokształcące  
V Liceum Ogólnokształcące  
VI Liceum Ogólnokształcące  
VII Liceum Ogólnokształcące 
VIII Liceum Ogólnokształcące  
XII Liceum Ogólnokształcące  
XXV Liceum Ogólnokształcące  
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny  
XVII Liceum Ogólnokształcące 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
Technikum Łączności 

Celem projektu było wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych,  

skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy przyrody oraz biologii.     

 Cele szczegółowe: 
1) Utworzenie sieci szkół partnerskich współpracujących z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.  

2) Stworzenie i wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych. 

3) Wypracowanie form i metod prowadzenia zajęć na miarę współczesnej dydaktyki.  

4) Dostosowanie organizacji SPP do nowych wymagań  

Szkolnych  i możliwości szkół wyższych. 

 

5) Umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk 

oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wprowadzenie 

odpowiednich narzędzi. 


