
6 listopada 2019 r. 

 

Drodzy Koordynatorzy szkół projektu Szkoła 6.0! 

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że funkcjonuje już 36 

platform współpracy, w tym i Państwa. Niektóre współpracujące szkoły sporządziły 

już plany i harmonogramy współpracy, które zostały przez nas zatwierdzone. 

Przeglądając platformy, zauważyłyśmy, że wymieniają się Państwo ciekawymi 

scenariuszami lekcji, imprez np. z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości, 

zamieszczają Państwo zdjęcia z imprez szkolnych i aktywności na zajęciach 

lekcyjnych, opisy metod aktywizujących, zdjęcia i filmiki przedstawiające działania 

w Waszych szkołach, prezentacje projektów edukacyjnych, itd. Oj, długo i dużo 

by opisywać, bo się dzieje, dzieje i dzieje, co nas bardzo cieszy.  

Są też platformy jeszcze puste, czekające na aktywności obu stron. W związku 

z tym postanowiłyśmy – my, koordynatorki, Kinga i Lucyna – przypomnieć Państwu 

zasady współpracy i zachęcić do wspólnych działań. 

 

Aby zachęcić Państwa do aktywności i wspomóc działania, proponujemy 

niniejszą check-listę ☺ 

✓ przeanalizować zapisy regulaminu i załączników, określających kryteria 

uzyskania Certyfikatu Szkoły 6.0 (oddzielne kryteria dla szkoły polskiej, 

oddzielne dla szkoły polonijnej); 

✓ ujęcie realizacji wymogów określonych w kryteriach uzyskania Certyfikatu 

Szkoła 6.0 (załącznik 1 i załącznik 2) w planie współpracy, 

✓ sporządzenie planów i harmonogramu współpracy na podstawie wewnętrznej 

diagnozy bądź ewaluacji placówki polonijnej (planujemy na zamkniętej grupie 

na FB „Szkoła 6.0 – partnerstwa” szkolenie wideo w tym zakresie); 

✓ skorzystanie z pomocy placówki partnerskiej (szkoła polska) w diagnozowaniu 

potrzeb (o formie ewaluacji decydują obie placówki); 

✓ określenie najważniejszych punktów ewaluacji, tj. wyznaczenie mocnych 

i słabych stron placówki i zamieszczenie diagnozy na platformie (dotyczy szkół 

polonijnych); 

✓ przesłanie planu wraz z harmonogramem do koordynatorów projektu 

(l.bzowska@wspolnotapolska.org.pl i k.maciaszczyk@wspolnotapolska.org.pl) 

w celu zatwierdzenia; 

✓ umieszczenie zatwierdzonych planów na swojej platformie współpracy. 

 

Forma planu z harmonogramem jest dowolna. Istotne, by plan był jasny i czytelny. 

Mogą Państwo wykorzystać tabelkę z projektu Razem dla Edukacji lub opracować 

własną. 

mailto:l.bzowska@wspolnotapolska.org.pl
mailto:k.maciaszczyk@wspolnotapolska.org.pl


PLAN I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH WSPÓŁPRACY SZKÓŁ … 

SZKOŁA 6.0 

 

Lp. Nazwa działania 
Planowany 

termin realizacji 
Krótki opis działania 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

  



Przykład fragmentu planu z jednej z platform współpracy. 

Nazwa działania 
Planowany 

termin realizacji 
Krótki opis działania 

1. Nawiązanie kontaktu ze szkołą deklarującą 

udział w projekcie. 
wrzesień 2019 r. Znalezienie szkoły partnerskiej. 

2. Poznanie się poprzez platformę. październik 2019 r. Nawiązanie kontaktu telefonicznego. 

3. Wewnętrzna diagnoza – mocne i słabe strony. październik 2019 r. 
Diagnoza wzajemnych potrzeb, oczekiwań 

i możliwości. 

4. Opracowanie planu pracy i sposobów jego 

realizacji w oparciu o diagnozę potrzeb. 
listopad 2019 r. 

Określenie i zdeklarowanie wspólnych działań; 

określenie działań na podstawie wewnętrznej 

ewaluacji i kryteriów uzyskania Certyfikatu 

Szkoły 6.0. 

5. Wysłanie planu pracy do zatwierdzenia przez 

ODN SWP. 
listopad 2019 r. 

Zatwierdzenie planu oraz harmonogramu 

działań.  

6. Realizacja działań zgodnie z opracowanym 

harmonogramem. 

listopad 2019 r. 

– 

czerwiec 2021 r. 

… 

7. Współpraca uczniów z wykorzystaniem 

platformy Szkoły 6.0: 

✓ przesyłanie i rozpowszechnienie w szkołach 

filmików z uroczystości szkolnych w celu 

umożliwienia szkole polonijnej zaprezentowania 

listopad 2019 r. 

– 

czerwiec 2021 r. 

 

• Przygotowanie prezentacji i materiałów 

(wymiana ekspozycji): 

✓ mój patron; 

✓ nasza szkoła; 



i promocji historii i dorobku Polonii i Polaków 

żyjących za granicą, a z drugiej strony w celu 

pokazania Polakom za granicą najbardziej 

aktualnych  trendów rozwoju kultury polskiej 

w Polsce; 

✓ wymianie informacji o środowiskach lokalnych. 

 

 

 

 

✓ szkolne uroczystości; 

✓ nasze pasje i zainteresowania; 

✓ ulubione książki. 

 

 

8. Współpraca kadry  pedagogicznej poprzez 

wsparcie uczniów w realizacji zadań 

projektowych; 

✓ przygotowanie materiałów dydaktycznych 

(m.in. konspekty ciekawych lekcji); 

✓ wymiana materiałów dydaktycznych. 

listopad 2019 r. 

– 

czerwiec 2021 r. 

 

 

 

• Opracowanie i przygotowanie prezentacji, 

scenariuszy zajęć, materiałów do zajęć 

tematycznie związanych z historią i dorobkiem 

Polonii i Polaków żyjących za granicą.  

• Realizacja zajęć w oparciu o przygotowane 

materiały. 

9. Wspólne świętowanie. grudzień 2019 r. 

• Przygotowanie materiałów, prezentacji 

i scenariuszy zajęć związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. 

• Wymiana kartek świątecznych. 

10. ……………………… ……………. • ………………………… 

11. ……………………… ……………. • ………………………… 



Na platformie można zamieszczać ciekawe materiały, zdjęcia, wypracowane 

efekty wspólnych projektów i drogę dojścia do nich. Platforma powinna „żyć” 

i pokazywać współpracę. Prosimy pamiętać, że można zamieszczać dużo więcej 

niż jest to ujęte w planie, który należy zrealizować. Platforma służy 

również do komunikowania się pomiędzy placówkami, a funkcjonowanie platformy 

i jej zawartość będzie istotna przy ewaluacji działań i przyznawaniu 

Certyfikatu Szkoły 6.0. 

 

Bardzo prosimy również o podpisywanie się w mailach imieniem i nazwiskiem 

oraz zapisanie nazwy placówki (mile widziany również numer ID), którą Państwo 

reprezentujecie. W bazie szkół jest już prawie 300 placówek i trudno nam dopasować 

osobę do placówki czy identyfikować nadawcę po adresie mailowym, szczególnie 

w sytuacjach, kiedy autorem korespondencji jest inna osoba niż osoba podana 

do kontaktu bądź korespondencja wychodzi z e- maila, który nie widnieje w bazie. 

Oczywiście każdą korespondencję czytamy i od każdej osoby, apelujemy jednak 

o uwzględnienie naszej sytuacji. Aby płynnie współpracować z Państwem, chcemy 

wiedzieć, kto do nas pisze i jaką placówkę reprezentuje. 

Zależy nam na poznaniu Państwa potrzeb, dlatego jesteśmy otwarte 

na propozycje ułatwiające współpracę. Może mają Państwo potrzebę uczestnictwa 

w  webinarze, w on-linowym spotkaniu grupowym (np. Skype) lub jeszcze w innej 

formie. Chciałybyśmy z Państwem się kontaktować w dostępnej formie, aby Wam 

pomóc w rozwiązaniu ewentualnych trudności czy problemów. Może kilka placówek 

ma te same potrzeby i będziemy mogły przygotować plan pomocy. 

Oczywiście do Państwa dyspozycji wciąż pozostaje forum na stronie projektu: 

http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/forum/mboard.php 

Założyłyśmy również zamkniętą grupę na Facebook’u tylko dla placówek, 

które mają już partnerów i założone platformy współpracy. Ta droga to łatwiejsza 

forma szybkiej komunikacji. Na grupie chętne placówki mogłyby się dzielić swoimi 

pomysłami, wypracowanym materiałem, refleksjami, doświadczeniami. Bez Waszej 

zgody my nie możemy nic upubliczniać, ale Wy sami możecie. Byłoby to też miejsce 

na dzielenie się dobrymi praktykami – warto korzystać z pomysłów innych i dzielić 

się swoimi dobrymi praktykami – od dokumentów po ciekawe pomysły.  

Link do zamkniętej grupy: 

https://www.facebook.com/groups/2400983176808488/ 

(www.facebook.com/groups/szkola6.0.partnerstwa) 

Zależy nam, aby Wasza praca pomogła Wam i innym. Żeby jak najwięcej osób 

mogło skorzystać z dobrych i sprawdzonych praktyk (niezbędne dokumenty placówki,  

scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych, przykłady ciekawych projektów 

z uczniami, ciekawe zadania, teksty, karty pracy i materiały do zajęć, linki do stron 

www, artykuły – tak naprawdę możecie dzielić się wszystkim, co może przydać się 

nauczycielowi w jego pracy i funkcjonowania szkoły. Jeżeli uda nam się to zrobić 

wspólnymi siłami, to  stworzymy skarbnicę pomysłów dla nauczycieli polonijnych 

i polskich. To jest nasz plan i marzenie! 

http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/forum/mboard.php
https://www.facebook.com/groups/2400983176808488/
http://www.facebook.com/groups/szkola6.0.partnerstwa


Tych z Państwa, którzy będą chcieli upublicznić swój autorski materiał, 

prosimy o kontakt. Przygotujemy takie miejsce na stronie projektu (BAZA DOBRYCH 

PRAKTYK / KOSZYK DOBRYCH NARZĘDZI). Myślimy również, aby niektóre 

materiały publikować w kwartalniku metodycznym dla nauczycieli polonijnych 

„Uczymy jak uczyć”, wydawanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. 

Upubliczniać możemy tylko takie materiały, które są Państwa wytworem, na prawach 

autorskich i otwartej licencji creative commons. 

Ostatnia prośba – gdyby ktoś miał pomysł, propozycję, ciekawe rozwiązanie 

techniczne na udoskonalenie naszych kontaktów i sposobów dzielenia się swoimi 

doświadczeniami i wypracowanymi materiałami, to bardzo prosimy o kontakt.  

Zaczynamy od zamkniętej grupy na FB, do której zapraszamy Państwa 

(proszę wysłać prośbę o dołączenie do grupy „Szkoła 6.0 – partnerstwa” i odpowiedzieć 

na pytania identyfikujące w celu zabezpieczenia włączenia do grupy osób 

postronnych – zależy nam poczuciu bezpieczeństwa). Zapraszamy osoby 

zaangażowane w projekt z wszystkich zatwierdzonych par. Oczywiście skorzystać 

z zaproszenia mogą przedstawiciele placówek, które będą zainteresowane taką formą 

komunikacji. Może ktoś chciały pokazać swój plan – jako przykładowy (nie kopiujemy 

i wklejamy do swoich tylko czerpiemy inspiracje). 

W najbliższym czasie planujemy zorganizować transmisję on-line na grupie 

FB na temat, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb placówki, jak określić mocne i słabe 

strony, jak wyznaczyć obszar do wsparcia. O terminie poinformujemy Państwa 

w poście na grupie i drogą mailową. 

Czekamy na plany z harmonogramem. Życzymy owocnej współpracy 

i tętniących życiem platform.  

Bardzo prosimy jeszcze o informacje, która para współpracujących placówek 

złożyła wniosek w projekcie Razem dla Edukacji. 

 

Serdecznie pozdrawiamy, 

Kinga i Lucyna 

 

 


