Szkoła w Męcinie uhonorowana ogólnopolskim certyfikatem
„ Szkoły z klasą 2.0”
W roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Św.
Jana Pawła II w Męcinie uczestniczyło w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”
prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nadrzędnym celem programu było
wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczanie.
Wszelkie nasze działania służyły podniesieniu poziomu edukacji w naszej szkole poprzez
unowocześnienie metod i form pracy, naukę krytycznego myślenia, współpracy oraz
odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Staraliśmy się wyposażyć naszych uczniów w

niezbędną wiedzę i umiejętności, zachęcić do większego zaangażowania oraz wychodzenia z
inicjatywą a także doceniać ich kreatywność.

Dążyliśmy również do tego, aby nasza

placówka była miejscem ciekawej i mądrej edukacji na miarę potrzeb i oczekiwań młodych
ludzi w XXI wieku. Nieodzownym elementem w podejmowanych działaniach edukacyjnych
było umiejętnie wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz stosowanie
metod pracy opartych na nowoczesnych narzędziach TIK. Uznaliśmy, iż wdrożenie w proces
nauczania nowoczesnych technologii w sposób przemyślany i celowy oprócz szansy na lepszą
edukację, zaktywizuje uczniów, zachęci ich do samodzielnych i twórczych poszukiwań a
także do wymiany informacji. Uczestniczyliśmy w licznych szkoleniach i warsztatach z
zakresu korzystania z narzędzi TIK, które były okazją do zgłębienia tajników obsługi wielu
nowych programów i aplikacji. Prowadziliśmy liczne zajęcia otwarte dla nauczycieli i
rodziców, tworzyliśmy materiały edukacyjne i dzieliliśmy się dobrymi praktykami.
Przygotowaliśmy również szkolenia dla rodziców, dziadków informujące jak korzystać z edziennika, e- platformy, strony internetowej szkoły. Nowoczesne technologie były obecne
również w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych np. seanse szkolnego minikina TIK, zajęcia
innowacji pedagogicznych „English Club”- język angielski kluczem do poznania świata,
„Zdrowie- Twój skarb”, projekcie „Deutsche Wagen Tour”, kołach przedmiotowych. Aby
uczniowie mądrze korzystali z nowoczesnych technologii dostępnych w edukacji
przygotowano i przeprowadzono debaty klasowe poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z
Internetu.

W placówce miała miejsce również „Debata Szkolna” z udziałem dyrekcji,

nauczycieli, rodziców i uczniów na temat netykiety, prawa autorskiego, bezpiecznego
zachowania w sieci. Efektem debaty było stworzenia Kodeksu 2.0, który stanowił spis zasad,
przestrzeganych przez wszystkich uczniów. Przygotowano także uroczystą Inaugurację

Kodeksu 2.0, która przyjęła formę przedstawienia teatralnego. Udział w programie znacząco
poszerzył wiedzę naszych uczniów na temat nowych programów i aplikacji, z których można
korzystać podczas lekcji, upowszechnił stosowania e- booków, zwiększył komunikację za
pośrednictwem e- dziennika, e- platformy, poczty e- mailowej na linii nauczyciel- rodzicuczeń. Dużym sukcesem było uświadomienie rodzicom zalet nowoczesnej edukacji oraz
zyskanie ich przychylności i wsparcia w wielu podejmowanych inicjatywach.
Nasze działania związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu
były zamieszczane na ogólnopolskiej platformie „Szkoły z klasa 2.0”. Wszystkie zadania
podlegały ocenie moderatorów, 15 z nich wyróżniono tytułem „dobrej praktyki” i
rekomendowano jako godne naśladowania oraz polecano innym szkołom w całej Polsce.
Olbrzymim wyróżnieniem dla nas był tytuł „Szkoły Eksperckiej”, który otrzymaliśmy za
wyróżniającą działalność w zakresie wdrażania nowych technologii w nauczanie. Godne
docenienia było również zaangażowanie naszych uczniów. W ramach projektu w naszej
szkole powstały blogi uczniowskie prowadzone pod opieka nauczycieli. Blog „Mój klik w
szkolny TIK” opisywał działania szkoły związane z udziałem w programie. Blog Zespołu
Regionalnego „Mali Męcinianie” dokumentował jego działalność natomiast blog „English
Club” prowadzony był w języku angielskim i relacjonował przebieg zajęć innowacji
pedagogicznej. Blogi zostały nagrodzone licznymi odznakami a posty naszych uczniów
trafiały do grona najlepszych w kraju. Podsumowaniem naszej całorocznej pracy był
„Festiwal 2.0” podczas, którego przed szeroką publicznością mogliśmy się podzielić efektami
naszej pracy. Grupy uczniów koordynowane przez nauczycieli podjęły się realizacji
autorskich projektów edukacyjnych bazujących na nowoczesnych narzędziach TIK. Hasło
przewodnie festiwalu brzmiało „Nasza mała Ojczyzna w wymiarze nowoczesnych
technologii”.
Należy podkreślić, że realizacja podjętych przez z nas działań była możliwa dzięki
nowoczesnemu sprzętowi multimedialny, w jaki jest systematycznie wyposażana nasza
placówka. To dzięki przedsiębiorczości pani dyrektor Marii Lupy oraz jej aktywnej
współpracy z różnymi instytucjami samorządowymi możemy poszczycić się wspaniałym
warunkami do pracy. Nasza placówka nie ustępuje miejskim szkołom a niejednokrotni
przewyższa je pod względem wyposażenie w sprzęt multimedialny, poziom edukacji oraz
dostępność do różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Udział w program „ Szkoła z klasą 2.0”
pozwolił nam spojrzeć inaczej na dzisiejszą edukację. Uczniowie przestali być tylko

odbiorcami a stali się aktywnymi i świadomymi uczestnikami wielu działań, niejednokrotnie
inicjatorami, pomysłodawcami ciekawych rozwiązań. Istotne jest również to, że dzięki
programowi staliśmy się bardziej kreatywni, otwarci na nowinki, wprowadziliśmy w edukacje
powiew świeżości. Zwieńczeniem naszej całorocznej pracy było uzyskanie przez szkołę
ogólnopolskiego Certyfikatu „ Szkoły z klasą 2.0”. Warto dodać, iż akcja prowadzona była
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej a jej głównymi partnerami byli
Intel, Google, Samsung zaś wsparcia udzielali min. British Council, Goethe- Institut.
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