
 

Program Szkoła z klasą prowadzony jest od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. 

Od września 2010 roku nosi nazwę Szkoła z klasą 2.0. Objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej. Wspierają nas Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Agora. Naszymi partnerami są 

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Fundacja Orange, Raiffeisen Bank Polska i Polbank oraz Huawei. 

Szkoła z klasą 2.0 – zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w programie! 

Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie zaprasza szkoły z całej Polski i wszystkich poziomów edukacyjnych  

do udziału w trzeciej edycji Szkoły z klasą 2.0. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą 

kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania z nowych technologii  

oraz są przekonani, że stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) może pomóc w mądrej  

i skutecznej edukacji. Program objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.  

Nauczyciele i dyrektorzy są kluczowi we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji. To od nich zależy,  

czy TIK będą na co dzień stosowane w czasie lekcji. Szkoła z klasą 2.0 zapewnia nauczycielom i dyrektorom wsparcie 

merytoryczne i metodyczne. Pomagamy wykorzystywać posiadane przez szkołę zasoby i sprzęt tak, by nauka stała się 

ciekawsza, mądrzejsza i bardziej skuteczna.  

Tematem przewodnim trzeciej edycji programu będzie WSPÓŁPRACA 2.0. Nauczyciele wraz z koordynatorem 

programu i dyrektorem stworzą w szkole Zespół 2.0. Członkowie Zespołu będą wspierali się nawzajem  

we wprowadzaniu w szkole innowacji edukacyjnych. Będą także współpracować z nauczycielami tego samego 

przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych.  

Zadania szkół: 

• w programie bierze udział cała szkoła: dyrektor, szkolny koordynator (wybrany spośród nauczycieli) 

zainteresowani nauczyciele i uczniowie; 

• w trakcie pierwszego semestru szkoły wypracowują Kodeksy 2.0 (zasady korzystania z nowych technologii  

w uczeniu się i nauczaniu). Nauczyciele wprowadzają Kodeksy do codziennej pracy szkolnej, prowadząc zajęcia 

wymagające wykorzystania wybranych zasobów i narzędzi; 

• w drugim semestrze nauczyciele i uczniowie realizują projekty edukacyjne z użyciem nowych technologii,  

uczące samodzielności, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy; 

• szkoły podsumowują pracę i osiągnięcia uczniów i nauczycieli organizując Szkolne Festiwale 2.0. 

Wsparcie od organizatorów: 

• stała pomoc metodyczna i merytoryczna od moderatorów i ekspertów; 

• platforma e-coachingowa – przestrzeń wymiany doświadczeń i cyfrowa biblioteka materiałów edukacyjnych, 

pomocy naukowych, scenariusze lekcji  i przykładów dobrych praktyk; 

• bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz konferencje dla nauczycieli i dyrektorów; 

• pomoc techniczna dla szkół; 

• otwarte debaty (z udziałem przedstawicieli rządu: MEN i MAiC, a także ekspertów międzynarodowych)  

na kluczowe tematy związane z edukacją; 

• odwiedziny reporterów Gazety Wyborczej w najaktywniejszych szkołach; 

• Certyfikaty 2.0 dla szkół, które wykonają wszystkie zadania w programie. 

 

Samorządom lokalnym, które postanowią włączyć większość swoich szkół do programu, proponujemy dodatkową, 

odpłatną ofertę szkoleń dla szkół składającą się z kilku osobno wycenionych i odrębnych elementów – będą  

to zarówno rozbudowane szkolenia stacjonarne, jak i e-coachingowe. 

Program będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013. Zapisy przyjmujemy od 19 czerwca 2012, do 30 września. 

Szkoły, które zgłoszą się do końca sierpnia 2012, uzyskają dodatkowe wsparcie merytoryczne.  

Kontakt z zespołem Szkoły z klasą 2.0: 

tel.: 22 825 01 81  

e-mail: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl 

www.szkolazklasa2zero.pl 


