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WPROWADZENIE
Niniejsza Strategia  jest kluczowym dokumentem polityki rozwoju Fundacji Edukacja na
NOWO. Misja, wizja oraz wytyczone cele i działania pozwolą na zbudowanie potencjału
organizacji odpowiadającego na współczesne wyzwania, jednocześnie promując aktywności
adekwatne dla nowoczesnej edukacji na miarę XXI wieku. Stworzona przez Fundację
koncepcja rozwoju edukacji wypełnia lukę na rynku edukacyjnym, gdzie przepełnione,
konserwatywne, nastawione na podawcze przekazywanie wiedzy programy szkolne nie
stwarzają przestrzeni dla młodych ludzi na rozwój ich talentów, pasji i zainteresowań w
ramach zajęć szkolnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest poszukiwanie przez
uczniów zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań, warsztatów stacjonarnych i
programów online oraz gier edukacyjnych wspierających rozwój zainteresowań i
odpowiadająch na potrzeby dynamicznie rozwijającego się współczesnego społeczeństwa. 
Strategia została wypracowana przez ekspertów i przedyskutowana z zespołem
zaangażowanych i aktywnych nauczycieli praktyków współpracujących z Fundacją. z
zastosowaniem metody pełnej partycypacji.  Taka forma pracy nad dokumentem podnosi
jego rangę i walor wiarygodności oraz spójność celów i działań.
Strategia jest dokumentem uwzględniającym różnorodne aspekty i uwarunkowania
działalności Fundacji zarówno na polu aktywności krajowej, jak i otwarcia na współpracę
międzynarodową w perspektywie czasowej do 2026 roku. Wzrost znaczenia Fundacji w latach
2021-2026 będzie bezpośrednio zależny od jej aktywnego włączenia się w rozwój
nowoczesnych trendów w edukacji, zrozumienia najistotniejszych problemów postępującego
procesu globalizacji rynku pracy i jego wpływu na rozwój samoświadomości polskiego
społeczeństwa w obszarze ważnej roli edukacji w procesie efektywnej adaptacji do szybko
zmieniającego się świata. 



Strategia kładzie nacisk na rozwój kompetencji
kluczowowych i wymianę doświadczeń między
placówkami w Polsce oraz innych krajach
europejskich, oferując uczniom i nauczycielom
przestrzeń na budowanie aktywnej, właczającej,
toleracyjnej i różnorodnej wspólnoty uczącej się
bez barier i granic, otwartej na różnice i wyzwania
kulturowe i narodowościowe. W ten sposób
Fundacja chce włączyć się w proces stwarzania
warunków dla edukacji włączającej i budowania
globalnego społeczeństwa opartego na wiedzy
wyznającego zasady solidarności, równości i
współpracy. Fundacja posiada duży potencjał w
kształtowania wzorów do implementacji i
wypracowanych rozwiązań, a jej
umiędzynarodowienie ma służyć poszerzeniu oferty
i wypracowaniu kolejnych programów i narzędzi.
Wymagać to będzie intensywnych,
wielopoziomowych działań Fundacji i współpracy
zarówno ze szkołami, jak i uczelniami oraz
optymalnym wykorzystaniu jej zespołu i
partnerów. Kompleksowe i dobrze przemyślane
ramy Strategii będą sprzyjać realizacji
zaplanowanych działań i w praktyczny sposób
przełożą się na jej zastosowanie.



MISJA FUNDACJI
EDUKACJA NA NOWO

Misją Fundacji Edukacja na NOWO
jest budowanie w polskich
szkołach otwartej, nowoczesnej i
inkluzywnej społeczności uczącej
się.



WIZJA FUNDACJI
 

Inspirując się „Raportem Klubu Rzymskiego
pt. Uczyć się – bez granic” i myśląc o edukacji

„w czasie przyszłym a nie przeszłym”, w
oparciu o współpracę międzynarodową,

chcemy wypracować model innowacyjnego
uczenia się poprzez antycypację i aktywne

uczestniczenie w procesie edukacyjnym. Jego
istotą będzie przygotowanie młodych ludzi

do myślenia o świecie w kontekście
długofalowym, do analizowania trendów

wydarzeń i oceniania ich skutków. 
 Wpływanie na bieg wydarzeń w zakresie
lokalnym jak i ogólnoświatowym wymaga

świadomego uczestniczenia w
podejmowaniu decyzji oraz postaw, które
cechuje współdziałanie, dialog i zdolność

empatii. Tylko wówczas można weryfikować
zasady i wartości, jakimi rządzi się świat,

korygować je i wpływać na zmiany przyjazne
społecznie. Zależy nam, by Fundacja stała się

liderem w kreowaniu takiego myślenia o
edukacji poprzez:

1
Pełnienie roli partnera dla

wyróżniających się i
kreatywnych środowisk

szkolnych dbających o rozwój
kompetencji przyszłości wśród

swoich uczniów.

2
Budowanie sieci współpracy

ponadnarodowej wokół inicjatyw
i przedsięwzięć o istotnym /

kluczowym znaczeniu dla
systemów edukacji na skalę

europejską.

3
Skompletowanie

portfolia narzędzi i
rozwiązań

wypracowanych dzięki
realizacji projektów

krajowych i
ponadnarodowych.

4
Pozyskanie do stałej

współpracy co najmniej 10
ekspertów i specjalistów w
dziedzinach kluczowych z

punktu widzenia
działalności Fundacj

20
26

20
21



współpraca i partnerstwo
otwartość i zaufanie
 szacunek i niedyskryminacja
 wiedza i rozwój
 niezależność i transparentność

WARTOŚCI I ZASADY FUNDACJI EDUKACJA NA NOWO

Realizacja wizji, misji i celów odbywać się będzie w zgodzie z założeniami Strategii Fundacji w trosce o

przyjazną, włączającą i efektywną edukację uwzgledniającą współczesne wyzwania społeczne, które ułatwią

młodzieży odnalezienie się na rynku pracy i w szybko zmieniającym się świecie. Wartości takie jak: godność

człowieka, szacunek, prawo do rozwoju i sprawiedliwość,  Fundacja traktuje jako wartości niezbywalne,

przynależne każdej osobie bez względu na wiek, które powinny być kształtowane od wczesnego dzieciństwa.

Dodatkowo za ważne uważa poszanowanie podmiotowości człowieka, uczciwe i równe traktowanie

wszystkich ludzi m.in. w dostępie do edukacji, prawa do pracy i rozwoju na rzecz dobra wspólnego.

Wartości i zasady Fundacji Edukacja na NOWO to: 

Łączenie ich w działalności Fundacji ma na celu podnoszenie jakości jej pracy, dzielenia się wiedzą i

doświadczeniem w budowaniu partnerstw otwartych na współpracę bez uprzedzeń opartą na szacunku i

zaufaniu z zachowaniem niezależności i transparentności działań.



CELE STRATEGICZNE FUNDACJI EDUKACJA NA NOWO
NA LATA 2021 - 2026

W celu wdrożenia strategii oraz realizacji misji i wizji sformułowane zostały cele strategiczne określające
działania Fundacji do końca 2026 r. Na podstawie analizy otoczenia organizacji oraz obszarów związanych
z edukacją (analiza SWOT, analiza interesariuszy - uczniowie, studenci, nauczyciele i akademicy, analiza
konkurencji, w tym NGO, potrzeby pracodawców), a także z uwzględnieniem analizy ryzyka,
zdefiiniowano obszary rozwoju Fundacji. W następnym kroku wyznaczono trzy podstawowe cele
strategiczne, których realizacja będzie możliwa dzięki zaangażowaniu zespołu Fundacji,
współpracowników i wolontariuszy. Wspólne działania mają na celu wprowadzenie w życie misji i wizji
Fundacji.



zbudowanie ciągłości działań w zakresie
upowszechniania i wspierania nowoczesnej,
zaangażowanej edukacji

pozyskanie i zaktywizowanie placówek
edukacyjnych do wdrażania nowoczesnego modelu
edukacji, w tym edukacji włączającej
- umiędzynarodowienie działań i rozwinięcie oferty
edukacyjnej we współpracy z partnerami
zagranicznymi

pozyskanie doświadczonej kadry naukowej i
zaangażowanie jej do bliskiej współpracy z Fundacją i
jej interesariuszami

Cel nr 1: Zbudowanie
środowiska współpracy



 
pozyskanie zainteresowania interesariuszy
zewnętrznych spoza systemu oświaty, w tym sponsorów
z obszaru szeroko rozumianego biznesu (CSR)
wspierających edukację

stworzenia stałej listy grantodawców (m.in.  fundacje
działające przy dużych korporacjach i podmiotach
sektora bankowego / ubezpieczeniowego, samorządy,
minister właściwy ds. edukacji oraz jego jednostki
podległe i nadzorowane oraz inne podmioty przez niego
powołane) i regularne ubieganie się o wsparcie na
finansowanie wydarzeń edukacyjnych Fundacji (takich,
jak np. „Pociąg do Matematyki”) i jej działania statutowe

zaangażowanie w projekty polskie i ponadnarodowe
finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (będących w
dyspozycji instytucji wskazanych jako dystrybutorzy ww.
środków)

Cel nr 2: Stabilność
finansowa i dywersyfikacja
źródeł finansowania.



  zbudowanie i stałe pozyskiwanie
profesjonalnego zespołu współpracowników i
wolontariuszy oraz współpracujących
placówek

  rozwój i ciągłe doskonalenie kompetencji
zespołu Fundacji w zakresie potrzeb
nowoczesnej szkoły, w tym pozyskiwanie
nowej wiedzy nt. oczekiwań i wyzwań, przed
jakimi stoją zarówno poszczególne placówki
jak i krajowy system edukacji, w drodze badań
społecznych

  zbudowanie prestiżowego wizerunku Fundacji
jako lidera nowoczesnej edukacji w Polsce,
organizacji aktywnej, kompetentnej i
dynamicznej w zakresie wspierania szkół w
rozwoju

  szkolenie i pozyskanie profesjonalnych
trenerów i ekspertów w zakresie transformacji
szkół w nowoczesne placówki

  zwiększenie siły dotarcia Fundacji do
placówek zainteresowanych budowaniem
nowoczesnej szkoły uczącej się.

Cel nr 3: Rozwój 
potencjału Fundacji



Szczegółowa charakterystyka działań Fundacji w ramach
danego celu strategicznego

Cel nr 1 - Zbudowanie środowiska współpracy
Zbudowanie środowiska współpracy Fundacji będzie miało za cel
wspierać i umacniać postawy partnerskiego współdziałania w
rozwijaniu nowoczesnej, włączającej edukacji, społeczeństwa
obywatelskiego oraz poszanowania różnorodności w szkołach i
placówkach edukacyjnych. Do 2026 roku Fundacja chce zachować
ciągłość działań w zakresie upowszechniania i wspierania
nowoczesnej edukacji, realizując zróżnicowaną ofertę skierowaną
do takich grup odbiorców jak: dzieci,młodzież, studenci i
nauczyciele, w tym osoby z niepełnosprawnościami i z różnymi
potrzebami, poprzez wpływanie na  świadomość i wiedzę na temat
uczenia się we współpracy. Ważnym obszarem aktywności
Fundacji jest jej umiędzynarodowienie w celu otwarcia się na
możliwości pozyskiwania inspiracji i budowania przestrzeni na
dzielenie się doświadczeniami z zagranicznymi partnerami.
Docelowo Fundacja zmierza do prezentowania i rozumienia
procesu uczenia się jako wachlarza wspólnych celów
ponadnarodowych, w ramach którego do rozwiązań można dojść
różnymi drogami z wykorzystaniem odpowiednio dobranych
narzędzi. Poprzez inspiracje zaczerpnięte od partnerów Fundacja
chce zaszczepić w polskich szkołach nowe pomysły i przełamać
ukształtowane przez lata stereotypy. Pokazując radość z uczenia
się, chce zachęcać członków społeczności uczącej się  do
wdrażania nowoczesnej, interdyscyplinarnej edukacji otwartej na
świat oraz przygotowującej młodych ludzi do aktywnego i
świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Żeby
to osiągnąć Fundacja planuje pozyskać  doświadczoną kadrę
naukową, innowatorów i zaangażować ich w realizowane
wydarzenia i projekty edukacyjne oraz do stałej współpracy
projektowej i statutowej.



Cel nr 2 - Stabilność finansowa i
dywersyfikacja źródeł finansowania

Fundacja potrzebuje stabilnych podstaw finansowych
opartych na zróżnicowanych źródłach przychodów, aby
móc płynnie realizować działania merytoryczne i
nieustannie rozwijać swoją ofertę. Stabilność finansowa
gwarantuje bezpieczeństwo organizacji i zapewnia jej
rozwój. W tym celu Fundacja bedzie zabiegała o
pozyskanie funduszy z różnych żródeł, co naturalnie
wpłynie   na wzbogacanie jej oferty edukacyjnej i pozwoli
na pokrycie kosztów administracyjnych. Pozyskanie
sponsorów jest kolejną formą zapewnienia środków na
działania Fundacji. Przygotowanie ofert współpracy z
biznesem i zbudowanie stałych relacji ze sponsorami to
istotny filar w zapewnieniu stabilności finansowej
organizacji i możliwości realizacji jej działań
statutowych. Do 2026 roku Fundacja planuje dalszy
wzrost skuteczności w pozyskiwaniu grantów
edukacyjnych zarówno w skali mikro, jak i makro.
Zamierza też aktywniej zaangażować się w projekty
krajowe i ponadnarodowe, szczególnie te finansowane z
funduszy europejskich.



Fundacja jest  w pełni świadoma, że chcąc tworzyć i realizować
wysokiej jakości ofertę merytoryczną, potrzebna jest wykształcona
i kreatywna kadra. Takie grono aktywnych i inspirujących ludzi
buduje jednocześnie pozytywny wizerunek i prestiż organizacji, a to
wymaga opracowania i realizacji odpowiedniej polityki promocyjnej
Fundacji. Dlatego istotnym zadaniem do roku 2026 będzie
zbudowanie stałego zespołu współpracowników i wolontariuszy,
którzy będą realizować jej działania niezależnie od uzyskanych
projektów i grantów, oraz ich stałe doskonalenie.
Dbałość o podnoszenie kompetencji kadry  zapewni Fundacji  jej
stabilny rozwój i wpłynie na atrakcyjność oferty, która zależna jest
od fachowej wiedzy i współpracy z wysokiej klasy ekspertami.
Pozyskanie ekspertów i trenerów stale współpracujących z
Fundacją stanowić będzie o konkurencyjności jej oferty
merytorycznej i kształtowanie marki organizacji aktywnej,
dynamicznej i kompetentnej w zakresie wspierania szkół w ich
rozwoju.
Poprzez podniesienie jakości promocji i zastosowanie
zróżnicowanych jej form Fundacja zakłada wzrost rozpoznawalności
organizacji i większą  siłę dotarcia Fundacji do placówek
zainteresowanych budowaniem nowoczesnej szkoły uczącej się.
Fundacja będzie docierać do szkół i zapraszać je do współpracy
poprzez:

 organizację wydarzeń edukacyjnych takich jak: seminaria,
konferencje i warsztaty,

 upowszechnianie narzędzi i rozwiązań wypracowanych w ramach
statutowej i projektowej aktywności Fundacji w ramach współpracy
z różnymi stowarzyszeniami, zespołami nauczycieli i sieciami
nauczycieli,

 organizację rozmaitych form doskonalenia zawodowego: 
 podnoszenia wiedzy i umiejętności kadry placówek oświatowych,
odpowiadających ich potrzebom i oczekiwaniom

Cel nr 3 - Rozwój potencjału Fundacji



WDROŻENIE I MONITORING REALIZACJI STRATEGII

W ramach prac związanych z wdrażaniem
strategii opracowywane będą plany działania
na poszczególne lata, których realizacja będzie
monitorowana przez wyznaczone osoby.
Każdorazowo plan zawierać będzie
harmonogram wykonania poszczególnych
zadań wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej
za jego realizację i zasobów niezbędnych do
wykonania danych zadań. Celom strategicznym
i szczegółowym przyporządkowane zostaną
mierzalne wskaźniki, których realizowanie
świadczyć będzie o stopniu osiągnięcia celu, a w
konsekwencji także o wypełnieniu misji i wizji
Fundacji. Monitoring strategii będzie
dokonywany co najmniej co dwa lata przez
Zarząd i Radę Naukową Fundacji w oparciu o
dokumentację dostarczoną przez osoby
odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych
zadań. W ramach corocznych spotkań
strategicznych będzie dokonywana weryfikacja
strategii i jej dostosowywanie do bieżącej
sytuacji. Stan realizacji strategii prezentowany
będzie na corocznym zebraniu Rady Fundacji.



 Fundacja Edukacja na NOWO
ul. Nowogrodzka 56/20
00-695 Warszawa
e-mail: biuro@edukacjananowo.pl
www.edukacjananowo.pl

Zdjęcia wykorzystane w materiale pochodzą z zasobów własnych Fundacji Edukacja na Nowo oraz z zasobów Canva.


