Zapraszamy do programu Szkoła z Klasą 2.0!
Program Szkoła z Klasą 2.0 wspiera nauczycieli i dyrektorów szkół ze wszystkich
poziomów edukacyjnych w zaplanowaniu i wprowadzeniu zmian, które pomogą
ulepszyć funkcjonowanie szkoły. Uczestnicy otrzymują materiały i narzędzia
edukacyjne, szkolenia stacjonarne i webinary (szkolenia online).
Program jest realizowany nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego
koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą Fundacja Szkoła z Klasą
zaczerpnęła z biznesu i przeniosła na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować
rozwiązania w oparciu o potrzeby.
Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Weź szkołę w swoje ręce. To uniwersalny
przekaz, który kierowany jest do każdego, kto tworzy szkołę. Uczestnicy programu,
otrzymają wsparcie w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając
od budowania zespołu, przez badanie potrzeb szkolnej społeczności, po tworzenie
nowych rozwiązań, ich bieżące sprawdzanie oraz udoskonalanie. W programie to nie
efekt końcowy całorocznej pracy jest najważniejszy, ale każdy element procesu, który
placówce udało się przeprowadzić kreatywnie, mądrze i świadomie.
Tak w pigułce można przedstawić nową edycję Szkoły z Klasą 2.0 – rekrutacja potrwa
do 30 września. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć
na stronie programu www.szkolazklasa.pl.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Szkoła z Klasą 2.0

Organizatorami programu są Fundacja Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazeta Wyborcza”.
Partnerami są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Agory.

Przewodnik po Szkole z Klasą 2.0
W programie pracujemy ze zróżnicowanymi zespołami złożonymi z dyrektora (lub
wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) oraz przynajmniej dwóch
kolejnych nauczycieli (lub innych pracowników szkoły). Zachęcamy, aby w działania
programowe włączyć również uczniów.
Rytm pracy w programie wyznaczają etapy, na które podzieliliśmy rok szkolny. Po każdym
z nich koordynator opisuje ich przebieg na platformie programu.
 ETAP I

analiza zasobów placówki i projektowanie badania potrzeb

 ETAP II

przeprowadzenie diagnozy potrzeb i interpretacja wyników badania

 ETAP III zaplanowanie działań odpowiadających na potrzeby szkolnej społeczności
 ETAP IV wprowadzenie zmiany i przygotowanie rekomendacji na przyszłość

W Szkole z Klasą 2.0 zapewniamy:
 spersonalizowane konta na e-coachingowej platformie;
 wsparcie moderatora za pośrednictwem platformy programu;
 udział w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 pierwszeństwo udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Fundację;
 możliwość udziału w webinariach, czyli szkoleniach internetowych;
 materiały edukacyjne i nieograniczony dostęp do biblioteki materiałów Fundacji;
 możliwość prezentacji działań szkoły na wirtualnej tablicy Szkoły z Klasą 2.0;
 możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka”;
 możliwość udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0;
 dyplom dla koordynatora i zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu.

Fundacja Szkoła z Klasą powstała na bazie doświadczeń Szkoły z Klasą – jednego z największych
i najbardziej rozpoznawalnych programów edukacyjnych, który od 2002 roku jest obecny w polskich
szkołach. Głównymi celami Fundacji są:
 wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata;
 budowanie szkoły otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych;
 wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku;
 zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 budowanie relacji wewnątrz szkoły, ale również ze społecznościami lokalnymi;
 kształcenie młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli.
Fundacji Szkoła z Klasą realizuje edukacyjne programy warszawskie, ogólnopolskie oraz międzynarodowe.
Na co dzień pracuje z nauczycielami i dyrektorami.

