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PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ  

REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ  

DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

23 maja 2013 r. 

 

Informacje ogólne  

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób: 8 przedstawicieli Regionalnej Sieci Tematycznej dla 

Województwa Podkarpackiego, 3 przedstawicieli szkół gimnazjalnych, 4 przedstawicieli 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, 5 przedstawicieli Instytutu Szkoleniowo-

Badawczego realizującego projekt innowacyjny pt. „PI – potrafię, wiem, znam – radę sobie 

dam”.   

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. Anita Dziadosz-Kut – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

3. Arkadiusz Głasek – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

4. Hanna Stasicka – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

5. Jacek Świgoń – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

6. Katarzyna Olechowska-Sadowska – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

7. Magdalena Bargiel – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

8. Mariusz Cieśla – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

2. Przedstawiciele szkół gimnazjalnych: 

1. Aneta Solecka – Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie im. Armii Krajowej, 

2. Barbara Król – Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. 

Królowej Jadwigi w Rzeszowie, 

3. Marian Pietryka – Dyrektor Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.   

3. Przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych: 

1. Stanisława Mazecka-Michnowicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 

w Rzeszowie, 

2. Ewa Zielińska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, 

3. Justyna Żaczek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, 

4. Ewa Mularska – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Terapii 

Trudności Szkolnych eduCursus w Rzeszowie. 
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4. Przedstawiciele projektu innowacyjnego pt. „PI – potrafię, wiem, znam – radę sobie 

dam” realizowanego przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy sp. z o.o.: 

1. Anna Jarzewska, 

2. Artur Dondzik,  

3. Katarzyna Chwieduk, 

4. Klaudiusz Szczepankiewicz, 

5. Małgorzata Taraszkiewicz. 

 

 

Spotkanie prowadziła Pani Grażyna Dytko – Przewodnicząca Regionalnej Sieci 

Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego.  

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania. 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „PI – potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”, 

dyskusja. 

 

1. Powitanie uczestników spotkania  

Prowadząca spotkanie Pani Grażyna Dytko pełniąca obowiązki Przewodniczącej 

Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego przywitała wszystkich 

przybyłych na spotkanie. Przybliżyła również, dlaczego zachodzi potrzeba organizacji 

spotkań w formie grup roboczych tj. zarówno z niektórymi członkami RST, jak i ekspertami, 

specjalistami i praktykami zajmującymi się obszarami związanymi z projektami 

innowacyjnymi i wybranymi dla projektów tematami. Robocze spotkanie w mniejszej grupie 

pozwala na rzetelne przedyskutowanie każdego aspektu projektu innowacyjnego – mającego 

bezpośredni wpływ na właściwe przygotowanie strategii wdrażania przez Beneficjenta. Stąd 

na spotkanie Grupy roboczej zaproszeni zostali reprezentanci tych środowisk, którzy bardzo 

dobrze znają z własnej praktyki wszystkie aspekty związane z nauczaniem uczniów szkół 

gimnazjalnych. Spotkanie bezpośrednio zainteresowanych danym tematem stwarza okazję do 

dyskusji merytorycznej, nie absorbując do omówienia szczegółowych spraw całej sieci 

tematycznej, a także daje szansę Beneficjentowi (w oparciu o pytania, wątpliwości, uwagi) 

lepszego i pełniejszego przygotowania strategii wdrażania. 

Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w październiku 2012 r. rozpoczęto realizację projektu 

innowacyjnego pt. „PI  -  potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”. Projekt prowadzony jest 

przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy sp. z o.o. 

Zadaniem projektu jest zwiększenie efektywności działań wspierających uczniów ze 

specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi szkół gimnazjalnych, poprzez 

opracowanie dwóch programów zajęć pozalekcyjnych. Programy mają na celu rozwijać 

kompetencje kluczowe (połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji) 

potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, być aktywnym obywatelem integracji 

społecznej i zatrudnienia, a także nauczyć samodzielnego efektywnego uczenia się 

i pozyskiwania informacji. Ponadto kładziony będzie nacisk na rozwój myślenia twórczego 



  

     

3 

 

oraz wykorzystania i zagospodarowania zdobytej wiedzy oraz posiadanych uzdolnień przez 

uczniów zdolnych oraz z problemami w nauce.  

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

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 31 maja 2013 r. Instytut Szkoleniowo-Badawczy sp. z o.o. winien 

złożyć do Sekretariatu RST WP strategię wdrażania projektu innowacyjnego pt. „PI –

 potrafię, wiem, znam – radę sobie dam” na formularzu zamieszczonym w Zasadach 

dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.  

Po wypowiedzi Pani Przewodniczącej RST WP głos zabrał Pan Artur Dondzik informując, 

iż Instytut Szkoleniowo-Badawczy sp. z o.o., którego jest przedstawicielem przygotowuje już 

trzecią strategię wdrażania projektu innowacyjnego i pierwszy raz spotyka się z organizacją 

przez Sieć Tematyczną dodatkowego spotkania, na którym omawiane są zagadnienia 

związane z prawidłowym przygotowaniem w/w dokumentu oraz z tak dużym 

zaangażowaniem członków Sieci w prace nad przygotowaniem strategii wdrażania projektu 

innowacyjnego.  

Ponadto poprosił wszystkich uczestników spotkania o opinie nt. projektu i strategii jego 

wdrażania, w celu jak najlepszego opracowania i dostosowania przedmiotowej strategii do 

regionalnych uwarunkowań.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi oznajmił, iż przygotowana przez pracowników IBS 

prezentacja przedstawiać będzie: wyniki badań przeprowadzonych w I etapie realizacji 

projektu, opracowany produkt finalny oraz proces jego testowania. 

 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „PI – potrafię, wiem, znam – radę sobie dam” 

Prezentację projektu innowacyjnego „PI – potrafię, wiem, znam – radę sobie dam” 

rozpoczęła Pani Katarzyna Chwieduk. 

Po zakończeniu pierwszej części prezentacji Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż IBS 

przeprowadził w I etapie realizacji projektu innowacyjnego badanie, w którym poproszono 

nauczycieli szkół gimnazjalnych o wskazanie metod nauczania, które stosują podczas 

prowadzonych przez siebie lekcji oraz badanie, w którym nauczyciele wskazywali metody 

nauczania, które uważają za skuteczne. Następnie Pani Grażyna Dytko zapytała czy ta sama 

grupa nauczycieli brała udział w w/w badaniach. 

Pani Katarzyna Chwieduk oznajmiła, iż w I etapie realizacji projektu innowacyjnego 

poproszono wyselekcjonowaną grupę nauczycieli szkół gimnazjalnych o wzięcie udziału 

w badaniu ankietowym. Specjalnie opracowana ankieta zawierała następujące pytania: 

zaznacz metody nauczania, które znasz i stosujesz podczas prowadzonych przez siebie lekcji 

oraz zaznacz metody nauczania, które znasz i uważasz za najbardziej skuteczne. Oba pytania 

zawarte zostały w jednej karcie ankietowej i były skierowane do jednej grupy osób. Po 

zakończeniu badań ankietowych przeprowadzono z tą samą grupą nauczycieli badania 

fokusowe, podczas których pytano o znajomość metod nauczania. 

Pan Jacek Świgoń zapytał, jakiej odpowiedzi udzielali nauczyciele (w trakcie realizowanych 

badań fokusowych) na pytanie: dlaczego metody nauczania używane na zajęciach nie są 

tożsame z metodami uważanymi przez nich samych za skuteczne. 
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Pani Katarzyna Chwieduk poinformowała, iż najczęściej udzielaną odpowiedzią było: 

niestosowanie kreatywnych metod nauczania powodowane jest koniecznością realizacji 

podstawy programowej.  

Pani Katarzyna Chwieduk wyjaśniła przy tym uczestnikom spotkania, iż podstawa 

programowa określa treści nauczania, a nie sposoby ich przekazywania.  

Pani Grażyna Dytko zapytała czy stanowisko rady pedagogicznej czy też dyrekcji szkoły ma 

wpływ na nauczycieli chętnych stosować innowacyjne metody nauczania, czy ich nie 

ogranicza. 

Pani Hanna Stasicka oznajmiła, iż obecnie coraz częściej nauczyciele walczą o miejsca 

pracy i chcąc pokazać, że nauczają skutecznie i efektywnie, decydują się na prowadzenie 

zajęć lekcyjnych przy użyciu nowoczesnych metod nauczania.  

Jednakże, od nauczycieli wymaga się osiągniecia konkretnych wyników nauczania, które 

potwierdzane są uzyskaniem przez uczniów określonej ilości punktów z testu obejmującego 

zakresem wiedzę z danego przedmiotu. Aby osiągnąć wyznaczony wskaźnik nauczyciele 

często decydują się na stosowanie w nauczaniu metod przygotowujących uczniów do 

weryfikacji zdobytej wiedzy przy użyciu właśnie testów. 

Pan Jacek Świgoń zapytał czy metody nauczania uważane za efektywne lub innowacyjne 

wymagają poświęcenia większej ilości czasu na ich zastosowanie. 

Pani Hanna Stasicka oznajmiła, iż metody nauczania wymienione przez Pana Świgonia 

wymagają większego zaangażowania nauczyciela oraz poświęcenia na ich przygotowanie 

dłuższego okresu czasu. Jednakże nauczyciele wiedzą, iż kreatywne metody przekazywania 

wiedzy pomagają uczniom w szybszym uczeniu się oraz świadomym wykorzystaniu zdobytej 

wiedzy, także podczas rozwiązywania testów sprawdzających. Brak stosowania efektywnych 

metod nauczania powoduje, iż uczniowie nauczą się rozwiązywać testy, ale tylko w sposób 

techniczny. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz oznajmiła, iż jest powszechnie znany stereotyp mówiący 

o tym, iż nauczyciele stosujący tradycyjne metody nauczania potrzebują niewiele czasu na 

przygotowanie się do zajęć, w przeciwieństwie do nauczycieli stosujących 

aktywne/kreatywne metody nauczania. Pani Małgorzata Taraszkiewicz poinformowała, iż 

w/w stereotyp jest nieprawdziwy. Nauczyciele wykorzystujący metody kreatywnego 

i aktywnego nauczania często korzystają z nowoczesnych technologii, co skraca ich czas na 

przygotowanie się do zajęć. 

Pani Katarzyna Chwieduk oznajmiła, iż w ramach realizowanego projektu prowadzone 

będą warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. W trakcie tych spotkań 

pedagodzy testować będą na sobie aktywne metody uczenia się oraz przedstawione zostaną 

im konkretne przykłady wykorzystania aktywnych metod nauczania. Dodatkowo nauczyciele 

otrzymają scenariusze, które krok po kroku pokaże jak stosować metody aktywnego 

nauczania, po to by w przyszłości mogli wprowadzać do nich własne treści. 

Pani Hanna Stasicka poinformowała, iż nauczyciele mają do dyspozycji tradycyjne 

i nowoczesne metody nauczania oraz możliwość stosowania nowoczesnych technologii, 

jednakże bez kreatywności nauczycieli nie możliwe jest wyciągnięcie z w/w elementów tego 

co najlepsze i użycie podczas prowadzonych zajęć.  

Pani Małgorzata Taraszkiewicz poinformowała uczestników spotkania, iż IBS realizował 

w woj. warmińsko-mazurskim projekt innowacyjny pt. „Umiem się uczyć”, skierowany do 
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uczniów szkół podstawowych, klas 4-6 i dot. efektywnego uczenia się. Przedstawicielka IBS 

poinformowała, iż w ramach projektu nauczyciele korzystali z warsztatów szkoleniowych, 

podczas których zdobywali wiedzę nt. efektywnego uczenia się. Następnie przekładając 

zdobyte umiejętności na pracę z uczniami i łącząc to z metodami kreatywnego uczenia 

spowodowało, iż uczniowie szybciej przyswajali zdobytą wiedzę. Sami nauczyciele zaś czuli 

satysfakcję z uczenia dzieci. Zastosowanie podczas zajęć lekcyjnych metod efektywnego 

uczenia się spowodowało, iż zarówno uczniowie jak i nauczyciele z przyjemnością 

uczestniczyli i prowadzili lekcje.  

Pani Małgorzata Taraszkiewicz przyznała, iż przy tworzeniu projektu „Umiem się uczyć” 

nie spodziewała się, iż zastosowane metody przyniosą aż tak wymierny efekt. Zarówno dzieci 

jak i nauczyciele byli zadowoleni z prowadzonych zajęć, chętnie się do nich przygotowywali 

i uczestniczyli z przyjemnością przyswajając  nową wiedzę i wykorzystując ją. 

Pani Hanna Stasicka przyznała, iż w każdej szkole są osoby bardziej i mniej kreatywne. Są 

też całe grona pedagogiczne, współpracujące ze sobą i robiące wiele ciekawych rzeczy dla 

uczniów. Ale są i takie szkoły, w których nauczyciele nie wykorzystują swojej kreatywności 

i zajęcia prowadzone są w podobny – tradycyjny sposób. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz oznajmiła, iż nauczyciele odpowiedzialni są za proces 

uczenia się uczniów. Tylko 20% uczniów osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, pozostałe 

80% osiąga wyniki dobre, dostateczne i gorsze.  

Przyznała, iż często nauczyciele nie czują się odpowiedzialni  za wyniki pracy ucznia, często 

obwiniają dzieci że nie uczą się i nie przyswajają przekazywanej przez niego wiedzy. Dodała 

jednak, iż to zadaniem nauczyciela jest znalezienie sposobu na zainteresowanie i nauczenie 

uczniów zarówno z problemami w nauce, zdolnych a także leniwych. 

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż realizowany projekt innowacyjny „PI-potrafię, wiem, 

znam – radę sobie dam” jest potrzebny po to, by pokazać nauczycielom nowe metody 

nauczania, nowe podejście do pracy z uczniem, nowe możliwości przekazywania wiedzy. 

Pan Arkadiusz Głasek zapytał na jakiej podstawie w przeprowadzonej ankiecie nauczyciele 

twierdzili, że metody nauczania, których w praktyce nie stosują są skuteczne. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz wyjaśniła, iż wiedzę tę posiadają ze słyszenia, szkoleń 

i spotkań z innymi nauczycielami. 

Pan Artur Dondzik dodał, iż celem badania ankietowego było sprawdzenie czy wg. 

nauczycieli metody, które stosują w procesie nauczania są efektywne. Oznajmił, iż 

przedstawione w prezentacji efekty badania pokazały, iż nauczyciele mimo, iż uważają 

wskazane/wybrane w ankiecie metody za skuteczne nie stosują ich w praktyce. Dodał, iż 

celem przeprowadzonego badania było pokazanie aspektu psychologiczno- mentalnego 

nauczyciela, nie zaś efektywność i skuteczność stosowania poszczególnych metod nauczania.  

W związku z brakiem pytań Pani Anna Jarzewska przedstawiła kolejne zagadnienia 

związane z realizacją projektu innowacyjnego.  

Pan Artur Dondzik poinformował, iż cele zawarte w strategii wdrażania projektu 

innowacyjnego, nie zmieniły się w stosunku do celów zawartych we wniosku 

o dofinansowanie. 

Trzecią część prezentacji przedstawiła Pani Małgorzata Taraszkiewicz. 

Pani Stanisława Mazecka-Michnowicz zapytała czy zajęcia dodatkowe, realizowane 
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w ramach projektu odbywać się będą po lekcjach. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz poinformowała, iż zajęcia dodatkowe realizowane 

w ramach projektu innowacyjnego odbywać się będą po zajęciach lekcyjnych. 

Pan Artur Dondzik oznajmił, iż w projekcie innowacyjnym realizowanym dla uczniów szkół 

podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim udział uczniów z problemami 

w nauce w dodatkowych lekcjach spowodował, iż stali się oni mentorami dla uczniów 

najlepszych, posiadających świadectwo z paskiem.  

Pani Małgorzata Taraszkiewicz oznajmiła, iż nauczyciele po zapoznaniu się z 5-6 

scenariuszami zaczęli stosować przedstawione w nich metody na prowadzonych przez siebie 

lekcjach. Zobaczyli, że przynoszą one pozytywne efekty. Ponadto uczniowie, którzy brali 

udział w projekcie poczuli się jak wybrańcy, nie mówiąc już o tym, iż nauczyli się 

efektywnych metod nauczania. 

Nauczyciele, biorący udział w projekcie musieli nauczyć się opracowanych metod nauczania, 

a ponieważ widzieli ich pozytywne efekty, robili to z chęcią i zadowoleniem. 

Pani Hanna Stasicka zapytała, czy dzieci niekwalifikujące się do grona uczniów najlepszych 

i z problemami w nauce otrzymają wsparcie w ramach realizowanego projektu? 

Pan Artur Dondzik wyjaśnił, iż w ramach projektu przygotowane zostały materiały dla 

nauczycieli i metody nauczania skierowane do uczniów uzdolnionych i z problemami 

w nauce. Oba wymienione zestawy, dają nauczycielom pełen pakiet informacji możliwych do 

wykorzystania w procesie nauczania każdej grupy uczniów. 

Pan Marian Pietryka oznajmił, iż kwestie teoretyczne projektu innowacyjnego są bardzo 

obiecujące. Jeżeli przełożą się na praktykę to projekt osiągnie sukces. 

Pan Marian Pietryka dodał, iż każda dodatkowa godzina poświęcona uczniom, ich 

kształceniu, podnoszeniu wiedzy i umiejętności jest cenna i przyniesie efekty. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz oznajmiła, iż uczniowie posiadający problemy w nauce 

najlepiej się uczą wykorzystując aktywne metody nauki. Ich przeciwieństwem są osoby 

zdolne, które lubią uczyć się w spokoju i samotności. Mimo w/w preferencji co do sposobu 

nauki, w projekcie zastosowano dla obu grup aktywne metody nauki. Ich zadaniem będzie 

nauczyć osoby młode pracy w grupie, współpracy i zaufania do innych, pokazać, iż w grupie 

można wymieniać poglądy, a także konsultować własne pomysły. Ponadto ma uświadomić 

młodzieży, iż osoby pracujące w grupie to nie wrogowie tylko sprzymierzeńcy chcący 

wspólnie osiągnąć określony cel. Dodała, iż na obecnym rynku pracy bardzo rzadko spotyka 

się zawody, w których pracuje się indywidualnie, zazwyczaj praca wykonywana jest w 

grupie.  

Na koniec wypowiedzi dodała, iż zarówno osoby lubiące uczyć się w samotności jak 

i w grupie będą mogły sprawdzić, która metoda nauki bardziej im odpowiada i pozwala  

szybciej przyswoić wiedzę. 

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż szkoły realizują wiele zajęć dodatkowych, w tym również 

finansowanych ze środków PO KL. Zapytała czy szkoły gimnazjalne będą zainteresowane 

organizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż w województwie warmińsko-mazurskim część szkół 

odmówiła współpracy w testowaniu produktu.  Jednak, gdy wójt dowiedział się o zaistniałej 

sytuacji, wydał dyrekcji szkół polecenie służbowe testowania opracowanego produktu.   
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Aby nie burzyć porządku dziennego, ustalonego w szkołach stworzono środowisko 

laboratoryjne testowanego produktu i wygospodarowano dodatkowo płatne godziny 

pozalekcyjne dla nauczycieli (gratyfikacje przeznaczone dla nauczyciela są dodatkową 

motywacją zachęcającą do testowania opracowanego narzędzia). Ponadto testowanie 

opracowanych narzędzi na dodatkowych lekcjach nie utrudniało realizacji podstawy 

programowej. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, kto wypłaca gratyfikację nauczycielom biorącym udział 

w testowaniu opracowanych narzędzi. 

Pan Artur Dondzik wyjaśnił, iż gratyfikacja dla nauczycieli wypłacana jest ze środków 

projektu. Ponadto dodał, iż bez tego elementu - wynagrodzeniowego - proces testowania 

byłby bardzo zagrożony. 

Pani Grażyna Dytko zapytała w ilu szkołach na podkarpaciu będzie odbywał się etap 

testowania opracowanych narzędzi. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż w projekcie realizowanym w woj. warmińsko- 

mazurskim etap testowania odbywał się w niewielkiej ilości szkół. Ponieważ projekt był 

bardzo dobry, szkoły same zgłaszały się na bezpłatne testowanie. Obecnie dla nauczycieli 

chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach, w których omawiane są narzędzia opracowane 

w ramach w/w projektu innowacyjnego przygotowano projekt  w ramach Działania 9.4, 

w którym z tego wsparcia mogą skorzystać bezpłatnie. 

W woj. podkarpackim podobnie jak w woj. warmińsko-mazurskim wybrana zostanie 

określona grupa nauczycieli testujących produkt, którzy następnie wyrobią markę produktu 

i nadadzą mu rozgłosu. Rozpowszechnienie wiedzy nt. realizowanego projektu potrzebne 

będzie podczas etapu upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki opracowanych 

narzędzi. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy dla dobra realizacji projektu ważne jest która klasa 

gimnazjum będzie korzystała z opracowanego narzędzia. 

Pan Artur Dondzik wyjaśnił, iż nie ma to znaczenia, która klasa będzie korzystała 

z opracowanego produktu. Oznajmił, iż może to być jedna klasa, mieszane klasy i roczniki. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła, aby informację która klasa może korzystać z projektu została 

zawarta w strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy dla nauczycieli będą przygotowane badania/testy 

sprawdzające efektywność wdrażanego programu i wpływu jaki wywarł na ich pracę 

z uczniem. 

Pan Artur Dondzik oznajmił, iż dla nauczycieli przygotowano pre i post testy oraz 

superwizje grupowe i indywidualne, które oprócz elementów wsparcia mają za zadanie 

zdobyć informacje zwrotne nt. realizowanego projektu. 

Pan Jacek Świgoń zapytał, czy ankiety wykorzystywane do badań (pre i post testy) to te 

same, które wykorzystywano w I etapie realizacji projektu w badaniu psychotechnicznym.  

Pan Artur Dondzik poinformował, iż są to inne testy. 

Pan Jacek Świgoń zapytał, jak będą wyglądały pre i post testy i jaki poziom kompetencji 

będzie sprawdzany? 

Pani Katarzyna Chwieduk poinformowała, iż na potrzeby weryfikacji znajomości programu 

i prowadzenia zajęć tworzone będą narzędzia kompetencyjne. 
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Pani Grażyna Dytko wyjaśniła uczestnikom spotkania, iż konieczne jest sprawdzenie 

efektywności projektów innowacyjnych w celu pokazania Komisji Europejskiej zmian jakie 

wprowadziły w rozwój ludzi i regionu. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż oprócz badania skuteczności projektu wśród 

nauczycieli przeprowadzone zostanie badanie, w którym oceniona zostanie skuteczność 

realizacji projektu w grupie uczniów. Aby sprawdzić czy opracowany produkt jest skuteczny, 

przeprowadzone zostaną testy kompetencyjne w grupie uczniowie, którzy zakwalifikowali się 

do fazy testowania jednakże nie wszyscy wzięli w niej udział. Testy zostaną wykonane przed 

i po etapie testowania produktu wśród uczniów biorących i niebiorących udziału w projekcie.  

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż badanie efektywności stosowania opracowanych narzędzi 

użyte wśród uczniów jest jak najbardziej mierzalne, jednakże metoda zaproponowana do 

badania nauczycieli nie. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż najlepszym badaniem mówiącym o podniesieniu 

kompetencji nauczycieli jest sprawdzenie wyników w nauce uczniów biorących udział 

w projekcie. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła o zawarcie informacji o w/w badaniach w strategii wdrażania 

projektu innowacyjnego. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz zapytała czy Przewodniczącej chodzi o zbadanie czy zaszły 

zmiany w samych nauczycielach po wzięciu udziału w projekcie. 

Pani Grażyna Dytko odpowiedziała twierdząco na pytanie zadane przez Panią Małgorzatę 

Taraszkiewicz. Poinformowała przy tym, iż dyrekcja, która zdecydowała się na realizację 

danego projektu chce wiedzieć jakie korzyści uzyska szkoła, nauczyciele oraz uczniowie. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż w strategii zawarte zostały już informacje o pre o post 

testach a także o superwizjach. Superwizje grupowe dla nauczycieli będą prowadzone przez 

zewnętrznego eksperta. Jego zadaniem będzie zebranie informacji zwrotnych nt. 

realizowanego projektu, weryfikacja skuteczności stosowanych metod w pracy z uczniami 

oraz metod opracowanych w procesie przygotowania nauczycieli do używania 

wypracowanych produktów. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy eksperci biorący udział w superwizjach będą ekspertami 

zewnętrznymi. 

Pan Artur Dondzik oznajmił, iż eksperci biorący udział w superwizjach będą ekspertami 

zewnętrznymi. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy będą opracowywane raporty z wyników superwizji. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż z informacji uzyskanych podczas superwizji 

opracowane zostaną raporty, które następnie użyte zostaną do modyfikacji – ulepszenia 

produktu finalnego, po to by w kolejnym etapie testowania sprawdzać jego ulepszoną wersję. 

Pani Grażyna Dytko zapytała jak zostaną zakwalifikowane dzieci, które są zdolne, ale ze 

względu na cechy charakteru są niegrzeczne. Czy takie dzieci będą zaliczane do grupy dzieci 

z trudnościami w nauce. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz wyjaśniła, iż trudno jest teraz określić czy takich uczniów 

będziemy przyjmować do projektu, musimy więcej mieć informacji na ich temat. 

Przyznała, iż trudno jest też objąć wsparciem dzieci tzw. „środka”. Najczęściej stosuje się 

pomoc dla najlepszych lub najsłabszych, pozostali tego wsparcia nie otrzymują i pozostawieni 
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zostają samym sobie. 

Poinformowała, iż są też dzieci niegrzeczne, ale bardzo zdolne, posiadające wiedzę w temacie 

który ich interesuje. Często tacy uczniowie przeszkadzając na lekcjach stają się uciążliwymi 

dla nauczyciela. 

Pani Stanisława Mazecka-Michnowicz oznajmiła, iż rekrutacja uczniów do projektu 

odbywać się będzie na podstawie wyników w nauce. Przyznała, iż w tej grupie znajdą się 

zarówno uczniowie spokojni oraz niegrzeczni („trudni”), będą także dzieci z przebytymi 

chorobami, zaburzeniami komunikacji czy też problemami w domu. Biorąc pod uwagę w/w 

kryteria trudno byłoby wybrać grupę dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz poinformowała, iż kryterium obowiązkowym na podstawie, 

którego dzieci będą rekrutowane do projektu to osiągnięte wyniki w nauce. Oznajmiła, iż 

najlepiej było by zakwalifikować do udziału w projekcie wszystkie dzieci, przyznała, że jest 

to jednak niemożliwe. 

Pan Jacek Świgoń poinformował uczestników spotkania, iż tematem konkursu w odpowiedzi 

na który został złożony projekt jest: Wspieranie uczniów / studentów o indywidualnych / 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy udział dzieci w projekcie jest dobrowolny. 

Pan Klaudiusz Szczepankiewicz poinformował, iż udział dzieci w projekcie jest 

dobrowolny. 

Pani Grażyna Dytko stwierdziła, iż nauczyciele mogą dostosować opracowane produkty 

także dla dzieci osiągających średnie wyniki w nauce. 

Pan Artur Dondzik przyznał rację Pani Grażynie Dytko.  

Pan Jacek Świgoń zapytał czy badany będzie wzrost kompetencji uczniów posiadających 

trudności w nauce, korzystających z opracowanych w ramach projektu produktów w zakresie 

uczenia się, chociażby poprzez podniesienie wyników nauczania. 

Pan Artur Dondzik oznajmił, iż wykonanie tego typu badania  będzie trudne  ze względu na 

krótki czas testowania produktów w ramach projektu. Do wykonania tego typu badania 

potrzebny jest rok czasu aby porównać wyniki nauczania. Nadmienił, iż dodatkową 

trudnością może być wytypowanie do fazy testowania osób z pierwszej klasy gimnazjum, co 

spowoduje brak możliwości porównania ocen. Ponadto zbadanie efektywności i skuteczności 

wdrażanego produktu uniemożliwi fakt, przekazania uczniom do testowania opracowanego 

produktu finalnego na samym początku.  

Pani Anita Dziadosz-Kut zapytała czy w ramach poprzedniego projektu, który realizował 

IBS badane były postępy uczniów w nauce.  

Pan Artur Dondzik wyjaśnił, iż w poprzednim projekcie ze względu na krótki okres 

testowania produktu nie było czasu, aby w 100% zbadać czy wzrosły wyniki uczniów 

w nauce. Ponadto nie wszyscy uczniowie zaczynali w tym samym momencie testować 

produkt. 

Pan Marian Pietryka poinformował, iż każda godzina ucznia spędzona na nauce jest ważna 

i przynosi efekty. 

Pan Jacek Świgoń zachęcał projektodawcę aby przeprowadził badania mierzące efektywność 

nauczania. Wygenerowane wyniki mogą być przydatne w fazie upowszechniania i włączania 

do  głównego nurtu polityki opracowanych produktów. 
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Pan Artur Dondzik oznajmił, iż IBS będzie monitorował efektywność nauczania uczniów 

w szkołach, w których wdrażane były projekty innowacyjne.  

Zapytał, w którym miejscu w strategii zamieścić informacje o monitorowaniu efektów 

nauczania. Zaproponował, aby zapisać w/w informacje w części dotyczącej upowszechniania 

i włączania do głównego nurtu polityki.  

Pani Grażyna Dytko zgodziła się na propozycję przedstawioną przez Pana Artura 

Dondzika. 

Zapytała czy można zbadać/sprawdzić czy wyniki egzaminów w szkołach realizujących 

projekt wzrosły. 

Pan Marian Pietryka poinformował, iż można monitorować wyniki nauczania 

wykorzystując wskaźnik EWD (edukacyjnej wartości dodanej) – wskaźnik pokazujący jakość 

pracy szkoły w przygotowaniu swoich uczniów do egzaminów. 

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż bardzo ważny jest taki monitoring szczególnie przy 

włączaniu opracowanego produktu do głównego nurtu polityki, gdzie wszystkie szkoły miały 

by wdrażać właśnie te narzędzia. Oznajmiła, iż zbliża się nowy okres programowania, który 

będzie wspierał narzędzia wypracowane w obecnym okresie, a tego typu badania umocnią 

i nadadzą wagi stosowania produktu we wszystkich szkołach.  

Pan Artur Dondzik poinformował, iż IBS będzie prowadził w/w monitoring.  

Pani Stanisława Mazecka-Michnowicz zapytała czy przewidziana została w projekcie 

współpraca dzieci z rodzicami. Wyjaśniła, iż najlepsze wyniki w nauce osiągają dzieci, które 

współpracują z rodzicami i nauczycielami. 

Pani Małgorzata Taraszkiewicz wyjaśniła, iż rodzice, których dzieci zostały 

zakwalifikowane do udziału w projekcie dostali pełną informację o projekcie oraz musieli 

wyrazić zgodę na uczestnictwo w nim. 

Poinformowała, iż w projekcie realizowane są zadania, w których uczniowie muszą 

przedyskutować zagadnienia z rodziną. Jeżeli uczeń nie ma możliwości tego zrobić 

z rodzicami, to zadania te będą wykonywane z nauczycielem. Pedagodzy zostaną specjalnie 

przeszkoleni do reagowania i udzielania pomocy uczniom w trudnych sytuacjach. Przyznała, 

iż ważne jest aby chronić dzieci z rodzin patologicznych przed niekorzystnym wpływem 

rodziców. 

Pan Mariusz Cieśla zapytał czy nauczyciele nie korzystający ze szkolenia będą mogli 

realizować projekt. Zapytał, kto zabezpieczy środki na szkolenia dla nauczycieli chcących 

korzystać z  wygenerowanego produktu finalnego już po zakończeniu projektu. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż nauczyciele, którzy chcą wykorzystywać opracowany 

model muszą wziąć udział w szkoleniu. Środki na szkolenie mogą przekazać szkoły z puli 

środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli lub od organów prowadzących. 

Jeszcze inną możliwością jest nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020.  

Obecnie IBS wykorzystuje środki w ramach Działania 9.4 PO KL, gdzie nauczyciele mogą za 

darmo przeszkolić się z narzędzi opracowanych w ramach realizowanego projektu 

innowacyjnego wdrażanego w woj. warmińsko-mazurskim. 

Ponadto oznajmił, iż środki finansowe potrzebne są jedynie na przeszkolenie nauczyciela, 

pozostała część projektu nie wymaga dodatkowych funduszy, ponieważ opracowane zostały 

materiały w wersjach elektronicznych w ogólnodostępnych programach, które można łatwo 
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wydrukować i używać na zajęciach oraz łatwo dostępne materiały biurowe tj. nożyczki, 

kredki papier kolorowy. 

Powtórzył, iż jedyny koszt wdrożenia produktu finalnego to opłacenie szkolenia dla 

nauczyciela, jego brak może spowodować problemy zarówno nauczycielom jak i uczniom. 

W woj. warmińsko-mazurskim przeszkoleni nauczyciele teraz sami prowadzą szkolenia. 

Pan Mariusz Cieśla zapytał czy szkolenia będą mogły być realizowane tylko przez firmę 

IBS- realizatora projektu czy także przez inne firmy. 

Pan Artur Dondzik poinformował, iż decyzję tą podejmie IP, ponieważ prawa autorskie 

zostaną przekazane do IP. 

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 

 

 

 


