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PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ  

REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ  

DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

19 listopada 2012 r. 

 

 

Informacje ogólne  

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób: 7 przedstawicieli Regionalnej Sieci Tematycznej (w tym 

2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), 2 przedstawicieli Podkarpackiego 

Centrum Kształcenia Nauczycieli, przedstawiciel Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, 2 dyrektorów szkół gimnazjalnych, pedagog uczący 

w szkole gimnazjalnej, 3 przedstawicieli firmy BD Center sp. z o.o. realizującej projekt 

innowacyjny pt. „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich 

nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”, 2 przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie.   

Lista uczestników posiedzenia: 

1. Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego: 

1. Grażyna Dytko – Kierownik Wydziału Koordynacji PO KL Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie – Przewodnicząca Regionalnej Sieci Tematycznej 

dla Województwa Podkarpackiego, 

2. Beata Streb – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

3. Bożena Pogoda – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

4. Agnieszka Rożek – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

5. Jolanta Płonka – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

6. Magdalena Bargiel – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

7. Jacek Świgoń – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

2. Przedstawiciele instytucji zajmujących się kształceniem nauczycieli: 

1. Danuta Zdonek – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Mielcu, 

2. Krystyna Wróblewska – Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli, 

3. Tomasz Wilusz – Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli. 

3. Przedstawiciele szkół gimnazjalnych: 

1. Alina Wolska – Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie, 

2. Stanisława Bajorska – Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, 

3. Kazimierz Zięba – Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie. 
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4. Przedstawiciele projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model utrzymania 

aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” 

realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.: 

1. Ilona Kowalska - Burnat,  

2. Jagoda Jachimczak-Pudło, 

3. Paweł Hydzik. 

6. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: 

1. Mariusz Szewczyk – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2. Grzegorz Wyciślak – Kierownik Wydziału Rozwoju Kadr Regionu. 

 

 

Spotkanie prowadziła Pani Grażyna Dytko – Przewodnicząca Regionalnej Sieci 

Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego.  

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania. 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „Innowacyjny model utrzymania aktywności 

zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”, dyskusja. 

 

1. Powitanie uczestników spotkania  

Prowadząca spotkanie Pani Grażyna Dytko pełniąca obowiązki Przewodniczącej 

Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego przywitała wszystkich 

przybyłych na spotkanie. Wyjaśniła również konieczność organizacji spotkań w formie grup 

roboczych tj. zarówno z niektórymi członkami RST, jak i ekspertami, specjalistami 

i praktykami zajmującymi się pewnymi obszarami związanymi z projektami innowacyjnymi 

i wybranymi dla projektów tematami. Robocze spotkanie w mniejszej grupie pozwoli na 

rzetelne przedyskutowanie każdego aspektu projektu innowacyjnego – mającego bezpośredni 

wpływ na właściwe przygotowanie strategii wdrażania przez Beneficjenta. Stąd na spotkanie 

zaproszeni zostali reprezentanci tych środowisk, którzy bardzo dobrze - z własnego 

doświadczenia - znają wszystkie aspekty związane z nauczaniem i pracą w szkołach 

gimnazjalnych. Spotkanie w mniejszej grupie osób bezpośrednio zainteresowanych danym 

tematem – po pierwsze stwarza lepszą okazję do dyskusji merytorycznej, nie absorbuje do 

omówienia szczegółowych spraw całej sieci tematycznej, daje szansę Beneficjentowi 

(w oparciu o pytania, wątpliwości, uwagi) lepszego i pełniejszego przygotowania strategii 

wdrażania. 

Ponadto Przewodnicząca RST poinformowała, iż w ramach komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwietniu br. rozpoczęto realizację projektu 

innowacyjnego pt. „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich 

nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”. Projekt prowadzony jest przez firmę BD Center sp. 

z o.o. Celem projektu jest wypracowanie nowej formy wsparcia dla dyrektorów gimnazjów 

w procesie zarządzania wiekiem i utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli gimnazjów 

w wieku 50+.  

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła uczestnikom spotkania, czym jest projekt innowacyjny oraz 

http://www.wup-rzeszow.pl/?cPath=60/153/4
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omówiła etapy jego realizacji w ramach PO KL. Dodatkowo przedstawiła zadania i funkcje 

Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego oraz proces opiniowania 

strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 

Poinformowała, iż do 30 listopada 2012 r. firma BD Center sp. z o.o. winna złożyć do 

Sekretariatu RST WP strategię wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model 

utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” na 

formularzu zamieszczonym w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.  

 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „Innowacyjny model utrzymania aktywności 

zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” 

Drugi punkt spotkania rozpoczęła Pani Ilona Kowalska-Burnat – przedstawicielka 

beneficjenta realizującego projekt innowacyjny – prezentując główne założenia projektu. 

Poinformowała wszystkich przybyłych na spotkanie, iż projekty innowacyjne realizowane 

w ramach PO KL przeznaczone są dla ściśle określonych grup osób tj. osoby po 50 roku 

życia, osoby do 30 roku życia, osoby niepełnosprawne. Grupy te wskazane zostały przez IZ 

PO KL oraz KE jako grupy najbardziej potrzebujące wsparcia. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła o wyjaśnienie, kto po zakończeniu projektu będzie zajmował 

się obsługą platformy internetowej (powstałej w ramach projektu). 

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmiła, iż podpisany został list intencyjny pomiędzy firmą 

BD Center sp. z o.o. a Podkarpackim Centrum Kształcenia Nauczycieli (PCEN), w którym 

przekazane zostały prawa do dysponowania i użytkowania platformy po zakończeniu 

realizacji projektu. 

Pani Krystyna Wróblewska (dyrektor PCEN) poinformowała, iż bardzo się cieszy 

z możliwości korzystania z utworzonej w ramach projektu innowacyjnego platformy 

internetowej. Zapewniła, iż wszyscy nauczyciele będą mogli korzystać z niej bezpłatnie. 

Poinformowała także, iż w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 

oświaty PO KL PCEN realizuje projekt pt. „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - 

Metodyczne”. Jego celem jest przeszkolenie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych 

w zakresie stosowania technologii informatycznych w realizacji procesu dydaktycznego oraz 

wsparcie merytoryczne i metodyczne w tym obszarze.  

Pani Krystyna Wróblewska wyjaśniła, iż oba przedstawione projekty (projekt innowacyjny 

oraz projekt realizowany w ramach Działania 9.4) uzupełniają się nawzajem, co daje 

nauczycielom możliwość rozwijania zdobytej wiedzy.  Ponadto, uświadomiła uczestnikom 

spotkania, iż w/w działania są znakomitym przykładem działań komplementarnych jakże 

potrzebnych do prawidłowego rozwoju gospodarczego kraju. 

Pani Dyrektor PCEN nadmieniła także, iż uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli 

urzędów marszałkowskich z całej Polski. Jednym z tematów spotkania było wykorzystanie 

środków pochodzących z funduszy unijnych na kształcenie nauczycieli. Województwem, 

które przoduje w wykorzystaniu w/w środków na profesjonalne i nowoczesne metody 

kształcenia nauczycieli jest województwo podkarpackie. Funduszem unijnym, który to 

umożliwia jest PO KL, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Pani Krystyna Wróblewska powtórzyła, iż zadania realizowane przez WUP w zakresie 

edukacji są komplementarne i uzupełniają się wzajemnie, co przynosi wymierne efekty 

w podnoszeniu wiedzy i doświadczenia nauczycieli. 
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Pani Ilona Kowalska-Burnat zaznaczyła, iż celem stworzenia platformy było umożliwienie 

pedagogom z różnych szkół kontaktowania się ze sobą poprzez bezpłatne narzędzie 

internetowe. Platforma ma działać przez kolejne lata i pomagać nauczycielom 

w rozwiązywaniu problemów, konsultowaniu się, podnoszeniu kompetencji itp. Na platformie 

będą pracować jedynie nauczyciele mający do niej dostęp. Platforma nie będzie dostępna dla 

przypadkowych użytkowników Internetu. 

Koordynatorka projektu wyjaśniła, iż wypracowany produkt testowany będzie przez grupę 

osób w wieku 50+, jednakże po zwalidowaniu projektu korzystać z niego będą mogły także: 

osoby młodsze, osoby uczące w szkołach podstawowych, zawodowych oraz 

ogólnokształcących.  

Pani Krystyna Wróblewska oznajmiła, iż w ramach realizowanego przez PCEN projektu 

PO KL prowadzone są dla nauczycieli bezpłatne szkolenia z obsługi platformy. Wiedza 

uzyskana w ramach w/w szkoleń ułatwi pedagogom pracę na platformie internetowej 

stworzonej w ramach projektu innowacyjnego „Innowacyjny model utrzymania aktywności 

zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”.  

Pani Dyrektor PCEN poinformowała, iż instytucja którą reprezentuje przeprowadziła wśród 

nauczycieli badania socjologiczne mające na celu zbadanie poziomu kompetencji 

informacyjno-komunikacyjnych. Przeprowadzone analizy wykazały, iż istnieją u nauczycieli 

w ramach w/w kompetencji braki. Dlatego też należy je dokładnie zbadać  i uzupełnić.  

Wyniki badań dot. poziomu kompetencji kluczowych przeprowadzonych przez PCEN 

potwierdzają potrzebę realizacji przedmiotowego projektu innowacyjnego. 

Pani Beata Streb poinformowała, iż pracuje w wydziale ewaluacji Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie. Z doświadczenia nabytego w pracy stwierdziła, iż starsi nauczyciele mają 

problemy z wypełnianiem ankiet w wersji elektronicznej, często wypełniają je w parach. Pani 

Beata Streb obawia się, że praca na platformie może sprawiać osobom starszym problemy. 

Poinformowała także, iż młodzi pedagodzy rzadko prowadzą lekcje przy użyciu 

nowoczesnych technologii.  

Na koniec wypowiedzi zapytała czy grupa 50 nauczycieli, którzy będą testować produkty 

wypracowane w ramach w/w projektu innowacyjnego nie jest za mała? Czy osoby, które będą 

testować projekt pochodzą z całego Podkarpacia? 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż czas jaki został przewidziany na fazę testowania 

uniemożliwi koordynację badania przez większą grupę osób. Oznajmiła przy tym, iż do 

badania przystąpią osoby z całego Podkarpacia, zarówno z małych jak i dużych miejscowości 

borykających się z różnymi trudnościami. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat poinformowała, iż podczas I etapu badania przeprowadzano 

rozmowy z dyrektorami szkół, w których pytano o kwestie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Problemy jakie najczęściej poruszano: to zarządzanie nauczycielami pracującymi na część 

etatu oraz kierowanie kadrą pedagogów starszych od samego dyrektora. 

Pani Krystyna Wróblewska wyjaśniła, iż należy zmienić podejście dyrekcji szkół oraz 

nauczycieli do kwestii wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz 

promować korzyści z nich płynące. Pani Beata Streb poinformowała, iż z badań 

przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty wynika, iż mimo, że są szkoły wyposażone są 

w tablice interaktywne, nie są one wykorzystywane podczas zajęć. Szczególnie tyczy się to 

nauczycieli przedmiotów humanistycznych i językowców. 
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Pani Krystyna Wróblewska poinformowała uczestników spotkania, iż PCEN 4 lata temu 

rozpoczął realizację bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych 

technologii. Początkowo nie spotkały się one z zainteresowaniem pedagogów, teraz jest tylu 

chętnych, że brakuje miejsc.  

Pani Krystyna Wróblewska oznajmiła, iż realizowany projekt pozwolił nauczycielom 

przygotować się do zmian wprowadzonych w ostatnim czasie w szkołach, a potrzebę 

używania nowoczesnych technologii w nauczaniu zauważyli także Ministerstwo i władze 

lokalne. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat poinformowała, iż w takcie realizacji projektu, do firmy BD 

Center sp. z o.o. zgłaszali się pedagodzy (którzy nie osiągnęli jeszcze wieku 50+) chętni 

wziąć udział w procesie testowania opracowanego modelu. Ponieważ we wniosku o 

dofinansowanie projektu w ramach PO KL grupą testującą mogą być osoby tylko po 50 r. z. 

niemożliwym byłoby zakwalifikowanie w/w osób do wzięcia udziału w procesie testowania 

opracowanego modelu. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż ograniczenia wprowadzone przez dokumenty 

programowe PO KL często utrudniają realizację projektów w tym projektu innowacyjnego 

i samych badań. 

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła, iż WUP prowadzi badanie ewaluacyjne w ramach 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. Jednym 

z badanych elementów jest wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach 

lekcyjnych. Pani Grażyna Dytko z przykrością  poinformowała, iż jak podają wyniki badania, 

dyrekcje szkół nie udostępniają nauczycielom do prowadzenia lekcji sprzętów 

elektronicznych tj.  laptopy, tablice interaktywne. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat zgodziła się z wypowiedzią Pani Grażyny Dytko i przyznała, 

iż spotkali się z dyrektorami szkół, którzy tylko w uzasadnionych przypadkach wypożyczali 

nauczycielom sprzęt elektroniczny na zajęcia lekcyjne. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy przy tworzeniu modelu brane były pod uwagę problemy, 

z którymi borykają się nauczyciele w małych miejscowościach i w dużych miastach? 

Zaznaczyła, iż problemy tych nauczycieli mogą znacząco się różnić. Ponadto zapytała w jaki 

sposób zostanie dobrana próba nauczycieli testujących opracowany model? Przyznała, iż 

ważnym jest, aby w modelu ujęte zostały problemy wskazane przez nauczycieli z całego 

Podkarpacia. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło, która jest psychologiem, przeprowadzała w I etapie 

realizacji projektu wywiady z dyrektorami i nauczycielami gimnazjów. Na spotkaniach pytała 

pedagogów jakie problemy mają z młodzieżą i jak sobie z nimi radzą. Pani Jagoda 

Jachimczak-Pudło oznajmiła, iż z przeprowadzonych rozmów wynikło, że problemy 

nauczycieli z małych i dużych miejscowości różnią się od siebie. Jednakże istnieje 

zagrożenie, że problemy szkół z dużych miast w niedalekiej przyszłości przeniosą się na 

szkoły w mniejszych miejscowościach. Szkoły, które będą używały modelu opracowanego 

w ramach projektu innowacyjnego dużo szybciej poradzą sobie z nimi, ponieważ model 

zawiera gotowe rozwiązania przetestowane już w dużych szkołach. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy w strategii wdrażania przedstawione zostaną obszary, 

w których prowadzone były badania? 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż badania prowadzone były w czterech 
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podregionach województwa podkarpackiego. W każdym podregionie badaniom poddano 

szkoły mające swoje placówki na wsiach, w małych miejscowościach i dużych miastach. 

Badaniu poddanych zostało 50 dyrektorów szkół i 50 nauczycieli prowadzących lekcje 

w gimnazjach z w/w obszarów. Ponadto oznajmiła, iż testowanie opracowanego modelu 

będzie odbywać się także wśród nauczycieli w/w środowisk. 

Pan Paweł Hydzik wyjaśnił, iż często bywa tak, że nie można przeprowadzić badania na 

dużej liczbie osób. Często jest to podyktowane ograniczonym budżetem przeznaczonym na 

badanie. Dlatego też do prowadzenia badań ustala się taką próbę (grupę osób), która pozwoli 

wygenerować prawdziwe wyniki badań. Wybrana grupa osób, wśród której prowadzone jest 

badanie w ramach omawianego projektu innowacyjnego jest dobrana w sposób naukowy i jej 

liczebność jest wystarczająca do opracowania obiektywnych wyników i wniosków.  

Pani Grażyna Dytko zapytała czy wszystkie szkoły gimnazjalne mają równy dostęp do 

Internetu i komputerów. Czy będą miały możliwość zainstalowania platformy oraz sprawnej 

pracy na niej? Czy korzystanie z platformy wymaga zakupienia dodatkowych programów lub 

posiadania wysokiej klasy komputera? 

Pani Krystyna Wróblewska wyjaśniła, iż wszystkie szkoły w województwie mają dostęp do 

Internetu. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmiła, iż platforma w niewielkim stopniu obciąża system 

informatyczny. Mogą z niej korzystać szkoły posiadające łącze internetowe zarówno o niskiej 

jaki i wysokiej szybkości transferu danych. 

Pan Kazimierz Zięba oznajmił, iż nauczyciele potrzebują wsparcia ze strony dyrekcji oraz 

samego systemu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z dziećmi notorycznie 

przeszkadzającymi na lekcjach. Poinformował, iż pomoc taka nie jest im udzielana. W czasie, 

kiedy nauczyciel uspokaja dzieci nie przekazuje im treści merytorycznych. Uczniowie, aby 

przyswoić obowiązujący materiał muszą zapoznać się z nim w domu, co zajmuje im dużo 

czasu.  

Oznajmił, iż są kraje, w których uczniowie przeszkadzający na lekcjach odprowadzani są do 

pedagoga szkolnego lub dyrekcji i prowadzona jest z nim rozmowa na temat 

nieprawidłowego zachowania. W tym czasie nauczyciel może kontynuować prowadzenie 

zajęć. Taki system powinien być wprowadzony także w polskim szkolnictwie. 

Pani Danuta Zdonek zapytała, w jaki sposób będą badane luki kompetencyjne? Czy osoby 

słabo radzące sobie z obsługą komputera uporają się z wypełnieniem testu kompetencji? 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż platforma jest tak skonstruowana, aby osoby 

mające niską wiedzę nt. obsługi komputera poradziły sobie z jej obsługą. Dodała także, iż 

stworzony został przewodnik po platformie, działający na zasadzie lektora czytającego 

komendy informujące jak należy poruszać się po platformie. 

Pani Danuta Zdonek oznajmiła, iż brakuje jej w projekcie kontaktu z psychologiem, 

pedagogiem czy też osobą, która pomoże wypełnić np. test kompetencji. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło poinformowała, iż dla uczestników projektu nie założono 

spotkań i szkoleń indywidualnych i grupowych, jednakże zaplanowano wprowadzenie e-

doradcy. Wprowadzono także możliwość rozmowy z psychologiem, który w określone dni 

tygodnia będzie odpowiadał na pytania i trudności, z którymi spotkali się nauczyciele. 

Dodatkowo powstanie pokój spotkań w formie wirtualnej, na forum którego będzie można 

przedyskutować różne zagadnienia. 
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Pani Danuta Zdonek oznajmiła, iż nauczycielom szczególnie starszym będzie brakowało 

spotkań twarzą w twarz z drugim człowiekiem, który pokarze jak wygląda praca na 

platformie. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż w wypracowanym modelu zaplanowano 

stworzenie w szkołach grup osób złożonych zarówno z młodszych jak i starszych nauczycieli. 

Takie grupy winny być inicjowane przez dyrektorów szkół, co zdopinguje pedagogów do 

współpracy. 

Pani Grażyna Dytko zapytała co będzie w sytuacji gdy nauczyciele zniechęcą się 

i zaprzestaną testowania opracowanego modelu? Kto będzie koordynował proces testowania? 

Pani Danuta Zdonek poinformowała, iż CKPiDN, którego jest przedstawicielem prowadziło 

dwuletnie szkolenia e-learningowe. Przy ich realizacji pojawiły się trudności polegające 

właśnie na utrzymaniu takiej samej liczby osób rozpoczynających i kończących szkolenie.  

Pani Grażyna Dytko zapytała, w jaki sposób zachęcani będą dyrektorzy szkół gimnazjalnych 

do korzystania i wprowadzenia w życie opracowanego modelu? 

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmiła, iż przedstawiciele beneficjenta zaprezentują 

dyrektorom szkół gimnazjalnych, na czym polega opracowany model i dokładnie omówią 

poszczególne elementy wchodzące w skład modelu. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła o wskazanie w strategii wdrażania, w jaki sposób będą 

przekonywani dyrektorzy szkół, do korzystania z opracowanych narzędzi. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło wyjaśniła, iż w I etapie projektu przeprowadzane były 

rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół. Pytano ich o problemy, jakie występują w ich 

szkołach i jak sobie z nimi radzą. Pytano, na jakie pytania/problemy chcieliby znać 

odpowiedź, z jakimi nie mogą sobie poradzić i oczekują pomocy. Po zakończeniu rozmów 

stworzono model zawierający wszystkie zagadnienia, o których mówiono podczas 

przeprowadzonych rozmów. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło zaznaczyła, iż model jest innowacyjny ponieważ jest 

stworzony pod potrzeby wskazane przez osoby badane, a nie z góry narzucony. 

Pani Danuta Zdonek oznajmiła, iż brakuje w projekcie kontaktu z drugą osobą, która 

zatrzyma i zmobilizuje uczestnika projektu do zastosowania modelu w praktyce. Wskazała, iż 

duże znaczenie będą mieli w realizacji projektu dyrektorzy szkół, którzy zachęcą i stworzą 

warunki do wprowadzenia modelu. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło wyjaśniła, iż osoby potrzebujące pomocy mogą zawsze 

skorzystać z pomocy psychologa. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat poinformowała, iż materiały zostały stworzone w odpowiedzi 

na problemy wskazane przez nauczycieli i dyrektorów. Zaznaczyła, iż ma świadomość, że 

opracowany model może posiadać braki, niedociągnięcia, ale po to jest faza testowania, aby 

je uzupełnić. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż realizowany projekt innowacyjny skierowany jest 

dla dyrektorów szkół, którzy chcą coś zmienić w funkcjonowaniu szkoły.  

Aby zachęcić dyrektorów szkół do stosowania w ich placówkach opracowanych narzędzi 

beneficjent przedstawi im wymierne korzyści z ich użytkowania. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła, aby w strategii wdrażania projektu innowacyjnego dokładnie 

opisać korzyści powstałe z użytkowania opracowanego modelu.  
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Pani Ilona Kowalska-Burnat dodała, że szkolenia zaplanowane dla nauczycieli mogą być 

prowadzone w dowolnym czasie, można je rozpoczynać i kończyć także w dowolnym 

momencie. 

Pani Alina Wolska zaznaczyła, iż badania oraz faza testowania powinny odbywać się 

w szkołach gdzie zatrudnieni są nauczyciele 50+. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż w I fazie projektu przeprowadzono wywiady 

telefoniczne ze szkołami. Ustalano, jaką grupę nauczycieli stanowią osoby 50+. Dopiero 

z grupy szkół zatrudniających osoby po 50 roku życia wybierano placówki, w których 

prowadzono indywidualne wywiady. Nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych pytano 

czy widzą sens realizacji takiego projektu i jak powinien on wyglądać, na co należałoby 

zwrócić szczególną uwagę. 

Pani Grażyna Dytko poinformowała, iż spotkała się z sytuacją, w której dyrektorzy szkół 

zatajali problemy istniejące w ich placówkach. 

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmiła, iż też to zostało zauważone w fazie badań. 

Dyrektorzy na forum grupy nie chcieli przyznawać się do problemów istniejących w ich 

szkołach. Dlatego też za zgodą WUP zmieniono formę rozmów z dyrektorami szkół 

z grupowych na indywidualne. Spotkania indywidualne przyniosły wymierny efekt. 

Dyrektorzy szkół nie bali się już wskazać, z jakimi problemami się borykają.  

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło zaznaczyła, iż w fazie badania dyrektorom i nauczycielom 

nie wytykano błędów, przedstawiano tylko lepsze i skuteczniejsze sposoby rozwiązywania 

niektórych problemów. Wskazywano także korzyści, które uzyskają po zastosowaniu modelu. 

Pan Jacek Świgoń zapytał czy słuszne jest założenie, że dyrektorzy szkół są zainteresowani 

wdrożeniem opracowanego modelu w swoich jednostkach? 

Pani Alina Wolska poinformowała, iż warto inwestować w osoby 50+. Wyjaśniła, iż osobie 

starszej trudno jest zmienić zawód w przeciwieństwie do osoby młodej i dlatego osobie 50+ 

w szczególności należy pomagać. 

Pani Grażyna Dytko nie zgodziła się z wypowiedzią Pani Aliny Wolskiej. Stwierdziła, iż 

należy równo traktować osoby młode i starsze. Zarówno jedni jak i drudzy mogą zmienić 

profesję w każdym wieku. Nie można traktować osób w wieku 50+ jako grupę chronioną. 

Różnicowanie osób młodych i starszych dyskwalifikuje osoby młodsze, które często są 

uzdolnione i mają ciekawe pomysły na nauczanie/przekazywanie wiedzy, brakuje im tylko 

doświadczenia. Jednak czynnik ten (doświadczenie) nie powinien dyskwalifikować podczas 

przyjmowania do pracy. 

Pan Paweł Hydzik wskazał, iż cennym będzie pokazanie dyrektorom jak ważne jest 

tworzenie międzypokoleniowych zespołów. Skorzystają na tym osoby młode, które zdobędą 

wiedzę i doświadczenie od osób starszych oraz osoby starsze, które skorzystają z wiedzy 

i zapału jaką mają osoby młodsze. Międzypokoleniowe zespoły przyniosą obopólną korzyść. 

Dodał także, iż szkoła traktowana jest obecnie jako przedsiębiorstwo non profit. 

W przedsiębiorstwach coraz częściej wprowadza się zarządzanie wiekiem. Przynosi to 

korzyści. Oznajmił, iż ten sposób zarządzania przeniesie się także na inne dziedziny życia 

w tym do zarządzania w ośrodkach naukowych. Zaznaczył, iż fakt starzejącego się 

społeczeństwa zmusi dyrektorów szkół do stosowania zarządzania wiekiem. Jeżeli nie 

wprowadzi to ten projekt to wprowadzi to system oświaty już za kilka lat. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, czy projekt kierowany jest także do szkół niepublicznych? 
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Pani Iona Kowalska-Burnat wyjaśniła, że projekt jest kierowany zarówno do publicznych 

jak i niepublicznych szkół gimnazjalnych. Badania prowadzone były w obu typach szkół. 

Pan Jacek Świgoń zaznaczył, iż zarządzanie wiekiem prowadzone jest w przedsiębiorstwach, 

które generują wymierne korzyści i dochody. Zapytał, jakie wymierne korzyści zostaną 

pokazane dyrektorom szkół? 

Pan Paweł Hydzik podał przykład, iż jedną z korzyści przedstawionych władzom szkół 

będzie wskazanie, iż skończą się problemy starszych nauczycieli w obsłudze komputera 

i narzędzi informatycznych. Jak wiadomo każdy dyrektor chce mieć dobrze wykwalifikowaną 

kadrę, dlatego też będzie zachęcał pedagogów do wykonania testu kompetencji i w razie 

powstałych luk uzupełnienia ich. Drugim argumentem jest to, iż współpraca pomiędzy 

młodymi a starszymi nauczycielami poprawi atmosferę wśród grona pedagogicznego. 

Trzecim argumentem będzie to, iż osoby młodsze mogą nauczyć się od osób starszych 

utrzymania dyscypliny na lekcjach. 

Pani Beata Streb wyjaśniła, iż ważne jest żeby w szkole prowadzony był nabór uczniów. 

Jeżeli młodzież zostanie zrekrutowana to nauczyciele będą mieli pracę, będą mieli kogo 

uczyć. 

Pani Grażyna Dytko zaznaczyła, iż pojawia się w szkołach problem z rekrutacją uczniów. 

Uczniowie wybierając szkołę zwracają uwagę na wiele czynników.  

Prowadząca spotkanie wskazała, iż szkoły, które wdrożą omawiany projekt innowacyjny będą 

bardziej konkurencyjne i częściej wybierane przez uczniów. 

Pan Paweł Hydzik przyznał rację Pani Grażynie Dytko. Zaznaczył, iż w związku z niżem 

demograficznym szkoły zaczną walczyć o ucznia. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, czy sprawdzana była efektywność zdawania egzaminów 

gimnazjalnych uczniów nauczanych przez osoby 50+. Czy jakość zdawania egzaminów jest 

niższa a może wyższa dla uczniów kształconych przez nauczycieli 50+? 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło nadmieniła, iż po przeprowadzonych badaniach wynikło, iż 

uczniowie mający problemy proszą o pomoc w ich rozwiązaniu nauczycieli starszych. 

Nauczyciele starsi mają większe zaufanie wśród uczniów niż nauczyciele młodzi. Uczniowie, 

młodych nauczycieli traktują jak partnerów, starszych jak powierników. 

Pani Stanisława Bajorska (Dyrektor Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie) przyznała, iż coraz 

częściej zwracana jest uwaga uczniów i rodziców na atrakcyjność szkoły, na zdobyte 

osiągnięcia. Sprawdzane jest czy szkoła jest innowacyjna, czy realizuje projekty unijne, czy 

powiększa i udoskonala swój potencjał. Ponieważ w Gimnazjum nr 8 prowadzone są projekty 

finansowane z funduszy unijnych, oraz do nauczania podchodzi się nowatorsko, z roku na rok 

notowany jest wzrost zainteresowania szkołą.  

Pani Stanisława Bajorska przyznała, iż projekt jest potrzebny, zaznaczyła jednak, iż dotrzeć 

do osób 50+, które realizować będą opracowany model będzie trudno. 

Poinformowała, iż w Anglii w każdej klasie jest tablica interaktywna i pracują na niej 

nauczyciele bez względu na wiek. Wyjaśniła, iż ma nadzieję, że i w Polsce w niedalekiej 

przyszłości szkoły będą tak dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne jak w szkoły 

angielskie. 

Pani Grażyna Dytko zaproponowała projektodawcy organizację spotkania dla wszystkich 

dyrektorów szkół, na którym Pani psycholog powiedziałaby, jakich zwrotów używać, aby 
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zachęcić osoby 50+ do wzięcia udziału w projekcie.  

Pani Danuta Zdonek zapytała czy do tworzenia materiałów dla nauczycieli 50+ korzystano 

z metod nauki właściwych dla tej grupy wiekowej. 

Pani Jagoda Jachimczak-Pudło wyjaśniła, iż korzystano z metod nauczania osób po 50 roku 

życia. Nawet wielkość czcionki poradnika została przystosowana do ich potrzeb. 

Pan Jacek Świgoń zapytał co z osobami, które nie potrafią używać komputera? Czy oni będą 

w stanie użyć tego narzędzia?  

Pani Beata Streb oznajmiła, że są tylko nieliczne przypadki nauczycieli, którzy nie potrafią 

posługiwać się komputerem.  

Pan Paweł Hydzik wyjaśnił, iż stworzenie zespołów projektowych złożonych z młodszych 

i starszych nauczycieli pozwoli na zmniejszenie różnic kompetencyjnych wśród nauczycieli 

młodszych i starszych. Dodał, iż są starsze osoby, które świetnie radzą sobie z nowoczesnymi 

technologiami i pomogą osobom słabszym w tej dziedzinie. 

Pani Grażyna Dytko na koniec spotkania podsumowała i wskazała na elementy, które 

szczególnie są ważne i winne być przedstawione w strategii. A mianowicie poprosiła 

o wskazanie korzyści jakie uzyska dyrektor poprzez wdrożenie opracowanego modelu. W jaki 

sposób dyrektorzy powinni zachęcać nauczycieli 50+ do wzięcia udziału w projekcie. Jak 

będą niwelowane problemy w równym dostępie do platformy przez wszystkich nauczycieli 

50+. Jakie argumenty będą stosowane dla nauczycieli, aby ukończyli rozpoczęte szkolenia. 

Pan Jacek Świgoń zapytał czy na etapie upowszechniania warto wykorzystywać ogłoszenia 

prasowe? 

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaśniła, iż ogłoszenia prasowe przydatne są w celu 

rekrutacji osób na szkolenia upowszechniające. Sprawdzone zostało to w projekcie 

innowacyjnym pt. „Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 

50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy” i przyniosło wymierne efekty. Dodatkowo 

w ramach realizowanego projektu innowacyjnego prowadzona będzie akcja informacyjna 

skierowana bezpośrednio do szkół gimnazjalnych. 

 

Na koniec spotkania Pani Grażyna Dytko podziękowała za aktywny udział w spotkaniu 

wszystkim przybyłym, a przedstawicieli beneficjenta poprosiła, aby do strategii wdrażania 

projektu innowacyjnego wprowadzili zagadnienia, o których była mowa podczas spotkania. 

 

Protokołowała 

Bernardeta Krukowska 

 

 

 

 

 


