
W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” edycja 2011/12  

UZYSKALIŚMY CERTYFIKAT 2.0  

 

 

Program skierowany był do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy 

zobaczyli potrzebę edukacji medialnej w szkole oraz chcieli kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego 

korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. I faktycznie przekonaliśmy się, że stosowanie 

TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomógł także w rozwijaniu umiejętności samodzielnego 

myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

Realizacja programu: 

W projekcie wzięli udział: Dyrektor szkoły Mariola Jędrzejewska, Nauczyciele: Katarzyna Janowiak, Małgorzata Wołoszyn, 

Krzysztof Przywarty, Zofia Dyrcz-Kudła oraz Renata Wojciechowska (koordynator projektu).  

Dokumentacją naszej pracy były opisy zamieszczane na internetowej „Platformie Szkoły z klasą 2.0”.  

Pierwszym zadaniem było wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora). 

W pierwszym semestrze wprowadziliśmy Kodeks 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, 

wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność).  

Kodeks 2.0 Zespołu Szkół w Marzeninie 

Kierując się ustaleniami z debaty w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami, uczniami i 

rodzicami spisaliśmy nasz szkolny Kodeks 2.0. Oto 7 przykazań stosowania TIK w naszej szkole: 

 

I. Ucz się z TIK w Marzeninie a wiedza Ci nie zginie. 

                        II.      Nie będziesz tylko kopiował, ale samodzielnie pracował. 

II. Czcij legalne oprogramowanie, bo ktoś ciężko pracował na nie. 

 

III. Portali społecznościowych i komunikatorów używajmy, bliźnimi rozmawiajmy. 

 

IV. Pożądaj sprzętu szkolnego, aby uczyć się z pomocą jego. 

 

V. Bądź aniołem bezpieczeństwa w sieci, bo korzystają z niej dzieci. 

 

             VII.    Ucz bliźniego swego korzystać z komputera jego. 



Każdy nauczyciel uczestniczący w programie zrealizował zadanie TIK. Był to sposób na przetestowanie i 

wprowadzenie w życie zasad Kodeksu 2.0 na lekcji i w domu. Dbamy o to żeby zasady naszego kodeksu były 

przestrzegane przez całą społeczność szkolną. W ramach programu przeprowadziliśmy debatę szkolną, dotyczącą 

korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz upowszechniania posiadanej już wiedzy 

innym. Drugi semestr poświęcony był realizacji projektów edukacyjnych. Na zakończenie programu odbył się 

Szkolny Festiwal 2.0 - podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli.  

Szkolny Festiwal 2.0 odbył się dnia 1 czerwca 2012 r. pod nazwą Festiwal Nauki i Kultury i miał on charakter 

interdyscyplinarny. Podczas festiwalu zaprezentowały się poszczególne grupy realizujące projekty edukacyjne w 

ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 i utalentowana młodzież, zdolni aktorzy i wokaliści z naszej szkoły.  

Edycja Szkoły z  klasą 2.0 (rok szkolny 2011/12) pokazała, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat nowych technologii 

w szkole oraz umiejętne korzystanie z TIK. Program został zakończony pomyślnie, szkoła uzyskała CERTYFIKAT 2.0.  
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