INFORMACJE O OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE
EDUKACYJNYM FUNDACJI DBAM O MÓJ ZASIĘG
www.dbamomojzasieg.pl/soc

SOC, CZYLI O CO CHODZI?
Projekt zakłada pełną dobrowolność szkoły w zakresie zaangażowania to znaczy
angażujemy się w te rzeczy, w które chcemy i które uważamy, że są dla naszej
szkoły najbardziej istotne.
• projekt w pełni otwarty, możliwość ciągłej rekrutacji,
• projekt wieloletni, ale rozliczany rocznie zgodnie z rokiem szkolnym,
• projekt którego celem jest stworzenie wspólnoty szkół, dla których czymś bardzo ważnym
jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy światem cyfrowym i analogowym,
• projekt pozbawiony dodatkowej sprawozdawczości, chwalimy się tym co zrobiliśmy we
własnym zakresie,
• projekt, który zakłada współpracę między szkołami – powstanie grup tematycznych
• projekt, który zakłada własne zaangażowanie i kreatywność społeczności SOC
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OBSZARY WSPARCIA SOC
1. Aktualna rzetelna wiedza
2. Wdrożone rozwiązania TIK
3. Działania profilaktyczne
4. Szkoła z zasadami
5. Kultura offline
6. Kompetencje przyszłości
7. Społecznie odpowiedzialni
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POMAGAMY SIĘ DOSKONALIĆ
W pierwszym, pilotażowym roku SOC nie narzucamy szkołom sztywnego
programu doskonalenia się, lecz podsuwamy możliwości i rozwiązania jak stać
się szkołą odpowiedzialną cyfrowo. Nasze aktywizacje na 2021/2022 r. zawierają
m. in.:
• cykliczne webinaria tematyczne,
• spotkania SOCowirówka typu ask me anything,
• regularny mailing SOC z aktualnymi pomocnymi dla nauczycieli informacjami,
• manuale i materiały specjalne poświęcone konkretnym obszarom odpowiedzialności
cyfrowej szkoły,
• materiały od naszych partnerów o walorach edukacyjnych,
• konkursy i kampanie społeczne, jak „Idą święta, nie o SMSie, lecz o kartce pamiętaj”,
• udział w projektach badawczych, w ramach których szkoły otrzymują zanonimizowane
wyniki dla swojej placówki,
• przedpremierowe dostępy do projektów specjalnych, jak np. w rekrutacji do szkoleń
otwartych.
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ZADANIA KOORDYNATORA
Proszę pamiętać, że koordynatorów szkolnych może być wielu. Jeśli szkoła chce
zgłosić kolejnego koordynatora prosimy o informację na
soc@dbamomojzasieg.com
• osoba PIERWSZEGO KONTAKTU informująca społeczność szkolną o podejmowanych
działaniach,
• osoba komunikująca dla społeczności poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej
szkoły,
• osoba odpowiedzialna za realizację działań proponowanych przez fundację i SOC,
• osoba odpowiedzialna za przekazanie szkole Certyfikatu oraz zaświadczeń dla
koordynatorów.
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KWESTIE TECHNICZNE
Musimy odznaczać się minimalnymi kompetencjami cyfrowymi, kompetencjami
miękkimi, w tym umiejętnością czytania do końca:)

• problem z adresami email,
• problem z koordynatorami i aktualnością danych,
• problemy z KODEM SOC
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OCENA JAKOŚCI RELACJI
SZKOLNYCH - BADANIE
Badanie ankietowe rozpoczną się w drugiej połowie października i zakończą się w
lutym 2022 roku. Badanie realizowane będzie wśród uczniów, rodziców i
nauczycieli
• zgodnie z przygotowywaną metodologią badanie wśród uczniów zrealizowane zostanie
metoda ankiety internetowej wypełnianej przez uczniów w szkole w sali komputerowej,
• w przypadku zamknięcia szkół i edukacji zdalnej badania wśród uczniów powinny zostać
zrealizowane przez uczniów przy wykorzystaniu komputerów domowych,
• badania prowadzone od 5 klasy szkoły podstawowej wzwyż,
• każda szkoła realizująca badanie dostanie wyniki dla swoich uczniów na własność w
postaci zagregowanych tabel statystycznych,
• IM WIĘCEJ PRZEBADANYCH UCZNIÓW W SZKOLE, TYM PEŁNIEJSZA DIAGNOZA
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OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH
– OBOWIAZKI KOORDYNATORA
• osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz przeprowadzenie badania na terenie
szkoły,
• osoba odpowiedzialna za kontakt z każdym wychowawcą klasy,
• osoba odpowiedzialna za rozesłanie komunikatu o badaniach do rodziców – zgoda na
badanie,
• osoba odpowiedzialna za promocję badania wśród grupy rodziców i nauczycieli,
• osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość badawczą,
• osoba odpowiedzialna za skuteczne przeprowadzenie badań (w tym ustawienie grafiku
badawczego, omówienie instrukcji badawczej, monitorowanie postępu prac
badawczych, wysyłanie monitów badawczych)
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O CZYM BĘDZIE BADANIE?
Badanie ankietowe odnosić się będzie do wątków związanych z doświadczeniem
pandemii koronawirusa oraz do zanotowania subiektywnej oceny dobrostanu
• subiektywna ocena swojego stanu zdrowia,
• ocena samopoczucia zawiązanego z chodzeniem do szkoły, uczeniem się,
• szczegółowa ocena relacji szkolnych (między uczniami, uczniami i nauczycielami),
• zmiana wzorów korzystania z nowych technologii,
• elementy dotyczące higieny cyfrowej,
• identyfikacja najczęściej doświadczanych problemów szkolnych i pozaszkolnych,
• symptomy depresji
• potrzeba psychologicznego wsparcia, gotowość do wsparcia
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TYDZIEŃ DBANIA O RELACJE
25-29.10.2021
Szkoły w pełni decydują o tym kiedy, i w jaki sposób przygotują tydzień dbania o
relacje
• główną rolą fundacji w tym projekcie jest stworzenie odpowiednich warunków do
wydarzenia,
• w tym zakresie fundacja opracuje kilka logotypów akcji, które zostaną poddane
głosowaniu – możliwość zgłaszania swoich
• fundacja powoła grupę roboczą, która weźmie na siebie rolę koordynatora tego projektu
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IDA ŚWIĘTA, NIE O SMS-iE, LECZ O KARTCE
PAMIĘTAJ - https://idaswieta.com
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ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
fundacja@dbamomojzasieg.com
Maciej Dębski: +48 512 474 482,
Magdalena Bigaj: +48 690 460 813
www.dbamomojzasieg.com
Facebook.com/dbamomojzasieg

