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1. Wstęp
Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa powstała w styczniu 2010 roku.
Została ustanowiona aktem notarialnym przez Fundatora – Fundację Edukacji
Ekonomicznej dnia 19 stycznia 2010 roku.
28 stycznia 2010 roku Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa została
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347661.
Celem Fundacji jest wspieranie edukacji, cyfryzacji oświaty i wyrównywanie
szans edukacyjnych osób ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, osób
dotkniętych wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn oraz wykluczeniem
cyfrowym, a także osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości,

jakie

niesie

w

tej

dziedzinie

wykorzystanie

Internetu

i nowoczesnych technologii informacyjnych.
Fundacja realizuje swoje cele w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
kultury, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony praw konsumentów,
wspierania i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz
mniejszości

narodowych,

społeczeństwami,

działania

rozwijania
na

rzecz

kontaktów
integracji

i

współpracy

europejskiej,

jak

pomiędzy
również

wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, upowszechniania i umacniania
wolności, demokracji i swobód obywatelskich – poprzez bezpośrednią realizację
przedsięwzięć z tych sfer oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i
pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej
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organizacjom i instytucjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie
działań w następujących formach:
1)

prowadzenie
internetowego
(www.interklasa.pl).

portalu

edukacyjnego

„Interkl@sa”

2)

budowa i rozwój infrastruktury technicznej i systemów informatycznych
służących zapewnieniu obywatelom oraz instytucjom i organizacjom dostępu
do Internetu i jego zasobów,

3)

prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów
statutowych,

4)

prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii
informacyjnych i edukacyjnych, promujących rozwój społeczeństwa
informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i
informacyjnych dla edukacji i rozwoju jednostek, szkół, społeczności
lokalnych i społeczeństwa,

5)

tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie
zasobów Internetu i ich promocja,

6)

działalność wydawnicza, w tym publikowanie raportów i ekspertyz
dotyczących edukacji, technologii informacyjnej oraz stanu rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,

7)

udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz
instytucjom na działania związane z realizacją celów Fundacji,

8)

prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych,
wykładów, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw, a także doradztwa
i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji, w zakresie
objętym celami Fundacji,

9)

promocja oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie
tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji,
służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,

10)

wspieranie merytoryczne, organizacyjne i finansowe oraz tworzenie
i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących edukacji
i informacji,

11)

inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze
systemowym w dziedzinie edukacji, wyrównywania szans edukacyjnych oraz
budowania społeczeństwa informacyjnego.
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2. Działalność Fundacji w 2010 roku
Pierwsze miesiące roku 2010 poświęcone były na organizację pracy i biura Fundacji.
Zdolność operacyjną Fundacja osiągnęła w kwietniu 2010 roku, a od maja
rozpoczęła realizację pierwszego projektu merytorycznego. Fundacja w 2010 roku
realizowała dwa główne projekty merytoryczne:
Interkl@sa

2010

i

działania

rozszerzające:

Technologie

informacyjne

i komunikacyjne dla edukacji i rozwoju. Komponent: Polski Portal Edukacyjny
Interkl@sa. Umowa dotacji nr A77/2010/PLN. Dotacja Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w wysokości 422.800 PLN (maj 2010- marzec 2011).
Kompetencja

medialna

kluczem

do

sukcesu

młodego

pokolenia

w społeczeństwie wiedzy. Umowa nr MEN/2010/DZSE/2119. Dotacja
Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 31.044 PLN (wrzesieńgrudzień 2010).

2.1.

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa

Cele programu definiuje Umowa Dotacji nr A77/2010/PLN podpisana pomiędzy
Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) a Fundacją – Polski Portal
Edukacyjny Interkl@sa w kwietniu 2010 roku:
Celem programu Portal Edukacyjny Interkl@sa jest kontynuacja działań
o

charakterze

oświatowym

podjętych

w

roku

2000,

które

polegały

na przygotowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu internetowej platformy
umożliwiającej powszechny, łatwy, szybki i tani dostęp polskich szkół,
nauczycieli, uczniów, rodziców i organizacji oświatowych do kwalifikowanych
zasobów, treści oraz usług edukacyjnych.
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Program stanowi kontynuację przedsięwzięcia PAFW zainicjowanego w roku 2000
i realizowanego przez Fundację Edukacji Ekonomicznej do roku 2009 (następnie,
w latach 2009-2010 przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum

W ramach projektu Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa w 2010 roku Fundacja
podjęła szereg działań, w tym między innymi:
Bieżąca aktualizacja portalu (ponad 700 nowych artykułów informacyjnych,
100 sond przedmiotowych, kilkadziesiąt nowych zasobów edukacyjnych);
Przygotowywanie biuletynu informacyjnego (33 wydania newslettera);
Implementacji nowych rozwiązań technicznych, w tym utworzono serwis
dedykowany szkoleniom e-learning;
Zorganizowano wiele konkursów dla użytkowników (w tym konkurs wiedzy
o literaturze „Języki literatury”, konkurs „Plastusiowy pamiętnik”, konkurs
wiedzy o Chopinie, konkurs przyrodniczy, konkurs gramatyczny), realizowany
był także, w miesięcznych edycjach popularny konkurs dla szkół „Konkurs na
szkolną witrynę”.
Nawiązano współpracę z wieloma nowymi partnerami, w tym z Centralną
Komisją Egzaminacyjną. Portal Interklasa.pl był internetowym partnerem
kampanii edukacyjnej przed maturą z matematyki, prowadzonej przez CKE na
początku 2010 roku.
Portal Interklasa.pl odnotował średnią oglądalność miesięczną na poziomie
3.666.851 odsłon (page view, system statystyczny Gemius), z największą
oglądalnością w marcu 2010 w wysokości 5 792 924 odsłon, a najmniejszą
w lipcu, kiedy użytkownicy wykonali na portalu 2 420 584.
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2.2.

Znak Jakości Interkl@sa

W ramach programu Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa zrealizowano dziewiątą
edycję konkursu o Znak Jakości Interkl@sa.
Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest
promowanie

szkół

przygotowujących

uczniów

do

funkcjonowania

w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii
Europejskiej. Godło Znak Jakości Interkl@sa potwierdza, że dana szkoła stała
się

ośrodkiem

wdrażania

idei

społeczeństwa

opartego

na

wiedzy

i wykorzystuje komputery i Internet w edukacji w sposób twórczy.
W Kapitule Znaku Jakości Interkl@sa, która decyduje o wyróżnieniach, zasiadają
wybitne osobistości polskiej kultury i nauki, wśród nich Krystyna Janda, prof. Andrzej
Blikle, Edwin Bendyk, prof. Jan Madey.
Finał konkursu 2010 odbył się 4 października w Sali Kolumnowej Sejmu. Prestiżowe
wyróżnienia, w obecności Członków Kapituły Znaku Jakości, Wiceminister Edukacji
Narodowej Krystyny Szumilas oraz Wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej
odebrało 10 szkół.
Znak Jakości Interkl@sa na trzy lata otrzymały szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Znak Jakości na dwa lata zdobyły szkoły:
Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, Technikum nr 4 w Żywcu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 12 w Tychach
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Radomsku
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Znakiem Jakości Interkl@sa (przyznawanym na rok, dwa lub trzy lata) wyróżniane są
te

szkoły,

które

najlepiej

przygotowują

swoich

uczniów

do

swobodnego

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz mądrego i bezpiecznego
korzystania z nowych technologii.

Finał dziewiątej edycji konkursu trwał dwa dni. W niedzielę, 3.10.2010 r. szkolne
delegacje miały możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć przed Kapitułą,
a w poniedziałek, 4 października, pod patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza
Schetyny w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia Znaków
Jakości.
Organizatorem konkursu o Znak Jakości była Fundacja – Polski Portal Edukacyjny
Interkl@sa przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizację
uroczystości finałowej wsparło Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy,
inicjatywa edukacyjna "Partnerstwo dla Przyszłości" prowadzona przez Microsoft
oraz spółka Plagiat.pl - właściciel pierwszego polskiego internetowego systemu
antyplagiatowego. Cenne nagrody dla wyróżnionych szkół przekazały firmy: Arcabit,
AutoID Polska S.A. - generalny dystrybutor programu ABBYY FineReader,
wydawnictwo LektorKlett, Onet.pl, Plagiat.pl, Progman oraz Young Digital Planet.
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2.3.

Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia
w społeczeństwie wiedzy. Szkolenie e-learning

Projekt „Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia w
społeczeństwie wiedzy” realizowany był przez Fundację – Polski Portal Edukacyjny
Interkl@sa jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach
zadania publicznego „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i
programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.

Cele projektu:

Rozwijanie

kompetencji

społecznych

uczniów,

w

szczególności

kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
oraz

ekspresji

kulturalnej

poprzez

przedstawienie

możliwości

wykorzystania nowych mediów w tym zakresie.
Dzięki podniesieniu poziomu kompetencji medialnej, usprawnienie
umiejętności krytycznego korzystania z mediów (ze szczególnym
uwzględnieniem Internetu).
Podniesienie poziomu świadomości na temat możliwości wykorzystania
nowych mediów w pracy szkolnej oraz pozaszkolnej (zdobywanie
wiedzy, rozwój zainteresowań, talentów młodych ludzi)
Promocja e-learningu jako formy nauczania.
Udostępnienie nauczycielom wiedzy i narzędzi, dzięki którym będą oni
mogli

pomóc

młodym

ludziom

w

rozumieniu,

obiektywnym

wartościowaniu i sprawnym posługiwaniu się mediami.
Szkolenie e-learning składało się z trzech modułów tematycznych - poświęconych
mass mediom i ich funkcjom (moduł 1), kompetencji medialnej, w tym weryfikacji
komunikatów (moduł 2), oraz bezpieczniejszemu i twórczemu korzystaniu z nowych
mediów (moduł 3).
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Fundacja zakładała przeszkolenie 75 nauczycieli-liderów, dzięki którym możliwy
będzie transfer wiedzy do uczniów. Do szkoleń przystąpiło 130 nauczycieli.
Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy szkoleniowe, każda grupa realizowała
program szkolenia pod opieką moderatorów – szkolenia dla trzech grup odbywały się
równolegle. Kursy ukończyło 95 osób (27% więcej uczestników niż zakładał
organizator), a ankiety ewaluacyjne pokazały zadowolenie uczestników z kursu
i przydatność materiałów.

Materiały szkoleniowe są w dalszym ciągu (po zakończeniu projektu) dostępne
na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa, są one opublikowane
na licencjach Creative Commons, co przyczyni się do dalszej promocji tematu
kompetencji medialnych oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i uczniów w tej
dziedzinie.
Fundacja ma również nadzieję na kontynuację projektu szkoleniowego, gdyż
przeprowadzony pilotaż pokazał zapotrzebowanie na treści dotyczące szeroko
rozumianej kompetencji medialnej ze strony kadry pedagogicznej oraz uczniów.
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3. Informacja finansowa – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
2010

Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interklasa
RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT
ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa
NIP: 525-24-74-711

za okres
od dnia 01.01.2010 r. do dnia
31.12.2010 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
A. tym:

Bieżący rok
obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

1

2

357 355,63

0,00

0,00

0,00

I. Przychody netto z działalności statutowej

357 355,63

0,00

1. Dotacje

346 855,63

0,00

2. Darowizny

7 500,00

0,00

3. Przychody netto z pozostałej działalności statutowej

3 000,00

0,00

- od jednostek powiązanych

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki

0,00

0,00

0,00

348 189,18

0,00

I. Amortyzacja

6 667,87

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

5 560,71

0,00

80 356,08

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

233 885,26

0,00

17 172,00

0,00

4 387,26

0,00

0,00

0,00

9 166,45

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Koszty Działalności Gospodarczej
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Inne przychody operacyjne
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E. Pozostałe koszty operacyjne

50,00

0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

0,00
50,00

0,00

9 196,45

0,00

83,96

0,00

83,96

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

- od jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)

0,00
9 280,41

0,00

0,00

0,00

9 280,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 280,41

0,00

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
M.
(zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
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