„Szkoła Aktywna w Społeczności" - SAS
Co to jest SAS? – informacje o programie
Szkoły Aktywne w Społeczności - SAS to polska edycja międzynarodowego programu Community
Schools. Inicjatorem programu jest amerykańska Fundacja Charles’a Stewart’a Motta, a w jego rozwoju
uczestniczy Fundacja Open Society (East-East Program).
Inicjatorami polskiej edycji programu i instytucjami wspierającymi jego
upowszechnienie w Polsce są Fundacja Inicjatyw Oświatowych i Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celem programu jest wdrażanie i rozwój koncepcji Community Schools
poprzez rozwój sieci szkół aktywnych w społeczności czyli promujących partnerstwo
między szkołą, a społecznością lokalną, aktywizujących społeczność szkolną i mieszkańców, realizujących
koncepcję uczenia się przez całe życie, dbających o zapewnienie równego dostępu do oferty szkoły każdemu
uczniowi.
Grupami docelowymi programu są szkoły czyli:
•

uczniowie i pracownicy szkoły,

•

rodzice uczniów,

•

otoczenie szkoły - organizacje pozarządowe, instytucje, firmy działające lokalnie,

•

władze lokalne.
W ramach programu opracowane zostały Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych

w Społeczności, które stosuje kilkaset szkół w kilkunastu krajach uczestniczących w programie. Standardy te są
narzędziem służącym do samooceny szkoły w zakresie SAS i planowania jej rozwoju.

Korzyści dla szkół uczestniczących w programie:


podnoszenie jakości pracy szkoły w obszarze współpracy ze środowiskiem;



rozwój działań projakościowych poprzez przeprowadzenie samooceny według przygotowanej
procedury i narzędzi;



demokratyzacja zarządzania szkołą poprzez wzrost świadomości i wpływu rodziców, uczniów
i przedstawicieli lokalnych partnerów;



wzmocnienie roli szkoły w środowisku lokalnym;



rozwój oferty uczenia się przez całe życie (LifeLong Learning);



udział w międzynarodowym prestiżowym przedsięwzięciu;



możliwość współpracy z community schools z wielu krajów (korespondencja uczniów i porównywanie
doświadczeń, sesje skype, webinaria, udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Community
Schools);



dostęp do materiałów, narzędzi, przykładów dobrych praktyk wypracowanych na podstawie
międzynarodowych doświadczeń;



możliwość udziału w projektach międzynarodowych pisanych w międzynarodowym partnerstwie.

Działania aktywności społecznej organizowane w naszej szkole skorelowane są
z międzynarodowym programem Szkół Aktywnych w Społeczności, który realizujemy od 2015 roku.
Szkoły Aktywne w Społeczności to międzynarodowy program, którego celem jest wprowadzenie do
polskich szkół Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych
w Społeczności, a co za tym idzie upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między
szkołą a społecznością lokalną.
Standardy odzwierciedlają wartości, które są zakorzenione w prawach człowieka. Zachęcają do
demokratycznego podejścia do nauczania, uczenia się oraz zaangażowania rodziców i szerszej społeczności,
stwarzając wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wniesienia wkładu w życie szkoły.
Wysokie miejsce zajmuje w nich różnorodność postrzegana jako szansa na pomoc uczniom w
przygotowaniu się do pracy na całym świecie i funkcjonowaniu w różnych przestrzeniach społecznych, to jest
w rzeczywistości, gdzie większość obywateli jest mobilna i ma dostęp do technologii komunikacyjnych.
Standardy zachęcają nauczycieli, by przekazywali uczniom wiedzę i umiejętności, które mają dla nich
znaczenie i przygotowują ich do odgrywania aktywnej roli we własnej społeczności i w szerokim świecie.

Realizacja celów programu odbywa się poprzez organizowanie działań na rzecz aktywności
w społeczności w poszczególnych obszarach:


Przywództwo,



Współpraca,



Integracja Społeczna,



Rozwój społeczności,



Usługi,



Uczenie się przez całe życie,



Wolontariat,



Angażowanie rodziców,



Kultura organizacyjna szkoły,



Uczenie się przez zrozumienie.

