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„Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
O projekcie
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski,
systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań
projektu. Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie Społeczny
Komitet Doradczy, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji,
organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także
przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz
Samorządów Uczniowskich.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca czerwca 2015 roku. Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie,
upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku
wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw
w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie
upowszechnione w postaci poradników. Cele szczegółowe projektu to:
• Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców,
uczniów i nauczycieli.
• Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających
współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
• Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie
rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
• Wzmocnienie współpracy w ponad 1100 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowowarsztatowemu.
• Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu
szkół i przedszkoli.
• Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów
i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.
Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach,
ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania
dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych
zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.
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Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych i przedszkolnych – uczniów, rodziców,
nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Udział przedstawicieli tych środowisk
w projekcie ma na celu zapewnienie z ich strony wsparcia dla szkół i przedszkoli w procesie ich
uspołeczniania.
Rekrutacja szkół i przedszkoli w 2015 roku
Do udziału w projekcie zostaną zaproszone wszystkie publiczne szkoły i przedszkola z całej Polski, które
dotychczas nie brały udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w ostatnim tygodniu
stycznia br. i odbywać się będzie drogą elektroniczną, poprzez specjalny formularz zamieszczony na
oficjalnej stronie projektu: www.szkolawspolpracy.pl.
Spośród zgłoszonych deklaracji do udziału w projekcie wybranych zostanie, na podstawie określonego
regulaminu, co najmniej 80 a maksymalnie 200 szkół i przedszkoli.
W każdej szkole powołany zostanie zespół projektowy, składający się z 6 do 12 osób (nauczyciele
i dyrektor, uczniowie i rodzice). To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach oraz
staną się liderami szkolnej współpracy. W przedszkolach 6 osobowe zespoły będą złożone
z dyrektora/wicedyrektora, nauczycieli i rodziców.
Działania projektowe w szkołach i przedszkolach
W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci warsztatów podnoszących
kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu
zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w przeprowadzeniu debat
i stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.
Pierwszy warsztat pozwoli uczestnikom poznać:
•
•
•
•

zasady udanej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli,
prawne aspekty współpracy
dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej współpracy
zasady prowadzenia debat.

Po pierwszym warsztacie zespoły szkolne i przedszkolne przeprowadzą w swoich placówkach debaty na
temat oczekiwań dotyczących współpracy całej społeczności szkolnej.
W czasie drugiego warsztatu dzięki wspólnej pracy rodziców, uczniów i nauczycieli powstaną założenia
indywidualnych, szytych na miarę placówki, szkolnych lub przedszkolnych programów współpracy.
Ponadto w ramach projektu działają internetowe portale edukacyjne
www.szkolasamorzadu.pl i rodziców www.rodziceiszkola.pl. Upowszechniają
o samorządności uczniowskiej i zaangażowaniu rodziców w życie szkół i przedszkoli.

dla uczniów
one wiedzę

W czerwcu 2015 dla 700 osób zaplanowaliśmy konferencję podsumowującą efekty projektu.

Zapraszamy na oficjalną stronę www projektu: www.szkolawspolpracy.pl
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