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Ruszył nowy nabór do programu „WF z klasą” 

Można już wysyłać zgłoszenia do pierwszej edycji programu "WF z klasą". Rejestracja nowych szkół potrwa 
do 28 lutego. Zapraszamy wszystkie chętne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie programu www.ceo.org.pl/wf w zakładce Zgłoszenia. Bardzo 
prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem programu, zadaniami szkół oraz harmonogramem, a także 
z instrukcją wypełniania formularza. Po przesłaniu zgłoszenia, w ciągu 5 dni roboczych dostaną Państwo od 
nas mailowe potwierdzenie, że szkoła została zarejestrowana w nowej edycji programu i może rozpoczynać 
działania. Rejestracja trwa do 28 lutego.  
Uwaga: Szkoły, które uczestniczyły w edycji pilotażowej oraz szkoły stowarzyszone z programem, 
automatycznie stają się uczestnikami pierwszej edycji i nie muszą rejestrować się ponownie. 

W semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 chcemy ściśle współpracować z grupą 1200 szkół z całej Polski. 
Wspólnie tworzymy jakość polskiej edukacji - im więcej nauczycieli i szkół będzie w programie, tym większe 
prawdopodobieństwo, że wkrótce w całej Polsce WF będzie z klasą.  

„WF z klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” 
i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym 
patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.  

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób 
są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie 
sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na 
całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. W programie "WF z klasą" wypracowujemy nowe pomysły na 
prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być ciekawsze, 
bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry 
zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. „WF z klasą” 
ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.  

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów 
opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń  
z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na 
których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania 
fizycznego. Sprawdzają w praktyce nasze wspólne pomysły i proponują nowe. To właśnie oni tworzą 
internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF. 

Edycja pilotażowa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Do działań włączyło się ponad 
tysiąc placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Przez trzy miesiące udało nam się wspólnie wiele 
zrobić, ale żeby zmiany były trwałe, program musi być długofalowy. Dla szkół, które uczestniczyły w pilotażu, 
przygotowaliśmy więc nowe zadania, natomiast szkoły, które dopiero rozpoczynają „WF z klasą”, mogą płynnie 
włączyć się w program, wykorzystując doświadczenia liderów edycji pilotażowej.  

Dołączcie do „WF-u z klasą”! 
 
Dane kontaktowe: 
www.ceo.org.pl 
wf@ceo.org.pl, tel. 22 825 01 81 wew. 119 
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