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Resume 
Przedmiotem badania było 35 projektów zrealizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL. W projektach 

oferowane było przede wszystkim wsparcie szkoleniowe, którego tematyka dotyczyła najczęściej: 

metodyki nauczania oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Szkolenia realizowane w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim zostały przez ich 

uczestników ocenione wysoko i bardzo wysoko, szczególnie pod względem metodyki. Najgorzej oceniono 

poziom zaawansowania przekazywanych treści. Na pozytywną ocenę szkoleń wpływ miało zarówno 

włączenie zajęć praktycznych do programu, jak i tematyka realizowanego szkolenia.  

W kontekście tematyki warto podkreślić wysoką ocenę adekwatności wsparcia szkoleniowego w ramach 

Działania 9.4 PO KL  do potrzeb grupy docelowej.  Uczestnicy projektów najczęściej nabywali umiejętności 

i kompetencje z obszaru metodyki nauczania (indywidualizacji procesu nauczania, nauczania umiejętności 

międzyprzedmiotowych, nauczania konkretnego przedmiotu) oraz obszaru wykorzystania technik 

komputerowych.  

Wiedza i umiejętności nabywane w projektach są w dużym stopniu wykorzystywane przez uczestników 

projektów, a jednocześnie udział w projektach w relatywnie wysokim stopniu przyczynia się do zmian w 

sposobie pracy nauczycieli oraz wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Otrzymane wsparcie w 

opinii nauczycieli przyczynia się również w wysokim stopniu do poprawy jakości procesu nauczania, choć 

nie ma to przełożenia na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych. 

Zdaniem nauczycieli, wsparcie w relatywnie wysokim stopniu przyczynia się do zwiększenia motywacji 

uczniów do nauki, bardziej interesującego prowadzenia zajęć oraz lepszego prowadzenia zajęć. Wnioski te 

zdają się potwierdzać opinie uczniów na temat zmian sytuacji własnej oraz sposobu prowadzenia zajęć. 

Efekty w tym zakresie dostrzegają również dyrektorzy szkół.  

Ponad 90% nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe biorąc pod uwagę okres poprzedzających 

badanie 24 miesięcy. Nauczyciele są motywowani do podnoszenia kwalifikacji głównie przez czynniki o 

charakterze wewnętrznym – przede wszystkim podniesienie jakości wykonywanej pracy. Wśród powodów 

niskiego zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji najczęściej występuje brak potrzeb w tym zakresie 

oraz brak odpowiedniej – dostosowanej do potrzeb – oferty.  

Wśród barier w podnoszeniu kwalifikacji oprócz powyższych czynników należy wskazać przede wszystkim 

wysokie koszty niektórych form podnoszenia kwalifikacji, niską praktyczną użyteczność części form 

podnoszenia kwalifikacji, a także niepewność zatrudnienia, niechęć kadr kierowniczych szkół oraz 

niedostateczne motywowanie do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, którzy osiągnęli najwyższy poziom 

awansu zawodowego. 

Ponad trzy czwarte nauczycieli (zarówno korzystających, jak i dotychczas niekorzystających ze wsparcia w 

ramach ewaluowanych projektów) jest zainteresowana skorzystaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ze 

wsparcia UE mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.   

Jeśli chodzi o preferowane formy wsparcia, w największym stopniu są to szkolenia i kursy oraz studia 

podyplomowe. W badaniu jakościowym wskazywano także, że zindywidualizowane wsparcie doradcze 

pozwoliłoby znacząco zwiększyć adekwatność otrzymywanej pomocy. Bardzo silnie podkreślono także 

potrzebę zapewnienia wsparcia związanego z wyposażeniem placówek oświatowych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne, za optymalną formę wsparcia uznając powiązanie działań doposażeniowych ze wsparciem 

rozwojowym pozwalającym na odpowiednie wykorzystanie zakupionego sprzętu.  

Co się tyczy zakresu tematycznego oczekiwanego wsparcia, to dwa obszary cieszą się największym 

zainteresowaniem:  nowoczesne technologie w nauczaniu oraz metody aktywizujące uczniów. 

Przedstawiciele kadry zarządzającej zdecydowanie podkreślali konieczność ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji przez pracowników oświaty, co m.in. związane jest z dużą częstotliwością zmian w ramach 

systemu edukacji.  
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Wprowadzenie 
W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ efektów kształcenia 

nauczycieli w Działaniu 9.4 na poprawę jakości edukacji” zrealizowanego przez Pracownię Badań i 

Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.4. PO KL w 

województwie podkarpackim w kontekście podniesienia jakości procesu kształcenia i zarządzania oświatą 

wraz z wypracowaniem rekomendacji służących poprawie sytuacji w tym zakresie. 

Cele szczegółowe badania obejmowały:  

1. Charakterystykę wsparcia świadczonego nauczycielom i kadrze zarządzającej szkół w ramach projektów 

realizowanych w Działaniu 9.4 PO KL w województwie podkarpackim oraz ocenę dopasowania wsparcia 

do zmian w systemie oświaty a także do sytuacji gospodarczej, edukacyjnej i demograficznej w regionie. 

2. Analizę aktywności w obszarze podnoszenia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej 

szkół, wraz z identyfikacją potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i 

zmian zachodzących w procesie nauczania (m.in. wykorzystanie ICT, metod aktywizujących i 

eksperymentalnych w nauczaniu, indywidualizacji nauczania, nauczanie przekrojowych kompetencji 

kluczowych) oraz w kontekście zmieniającej się sytuacji w regionie (zmiany gospodarcze, ekonomiczne, 

demograficzne). 

3. Identyfikację typów wsparcia najbardziej i najmniej efektywnych w kontekście poprawy jakości 

kształcenia (w tym wskazanie dobrych praktyk) oraz identyfikacja czynników wpływających na tą 

efektywność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ukierunkowanego na nabycie przez nauczycieli 

kwalifikacji do nauczania kompetencji kluczowych. 

4. Wypracowanie użytecznych rekomendacji służących jak najlepszemu dopasowaniu wsparcia 

świadczonego nauczycielom i dyrektorom szkół w zakresie podnoszenia ich kompetencji do sytuacji w 

regionie (gospodarczej, demograficznej), zmian w systemie oświaty, jak również służących poprawie 

jakości procesu kształcenia. 

Problematyka badania dotyczyła następujących obszarów: 

 Charakterystyka wsparcia świadczonego w ramach Działania 9.4 w województwie podkarpackim  

 Przebieg realizowanych projektów - kwestie problemowe  

 Aktywność nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

 Ocena otrzymanego wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL 

 Efekty wsparcia - użyteczność, trwałość rezultatów 

 Potrzeby szkół związane ze wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji szkół 

Badanie realizowano w okresie czerwiec – październik 2015 roku. Raport zawiera wyniki całości analiz 

przeprowadzonych w ramach przedmiotowego badania, wraz z katalogiem rekomendacji przedstawionym 

w tabeli wniosków i rekomendacji.  

Struktura raportu jest następująca. Raport otwiera streszczenie, które zawiera najważniejsze wyniki 

i wnioski z badania. Zasadniczą częścią raportu jest rozdział analityczny obejmujący prezentację całości 

wyników badania wraz z ich pogłębioną analizą. Wyniki badania zostały przedstawione według struktury 

określonej obszarami i pytaniami badawczymi. Do udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania 

badawcze zostały wykorzystane źródła danych wskazane w kolumnie „operacjonalizacja” tabeli korelacji 

zawartej w raporcie metodologicznym. Elementem wieńczącym analityczną część raportu jest tabela 

wniosków i rekomendacji. Raport zamykają spisy: wykresów, tabel oraz rysunków. Do raportu załączono 

także aneksy zawierające tabele wynikowe, w tym tabele zależności oraz wzory zastosowanych narzędzi 

badawczych. 
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Metodologia badania 
ZAKRES BADANIA 

Zakres podmiotowy badania: Uczestnicy procesu kształcenia - nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także 

uczniowie. Ponadto badaniem objęci zostali również beneficjenci projektów realizowanych w ramach 

Działania 9.4 w województwie podkarpackim.  

Zakres terytorialny badania: obszar województwa podkarpackiego 

Zakres czasowy badania: okres od 2007 roku do momentu badania. 

PYTANIA BADAWCZE 

Problematyka badania obejmowała następujące pytania badawcze. 

PYTANIA BADAWCZE 

Obszar badawczy 1. Charakterystyka wsparcia świadczonego w ramach Działania 9.4 w 

województwie podkarpackim 

a) Jak przedstawia się charakterystyka wsparcia świadczonego w ramach Działania 9.4 w województwie 

podkarpackim, w zakresie podmiotowym i przedmiotowym (odbiorcy wsparcia [osoby biorące udział w 

projektach] - wiek, płeć, obszar i miejsce zamieszkania, stopień awansu zawodowego, staż pracy, nauczany 

przedmiot/przedmioty, miejsce pracy [szkoła wiejska/miejska, szkoła/placówka prowadzona przez 

samorząd/prowadzona przez inny podmiot]) instytucje realizujące projekty, proponowane formy wsparcia, 

tematyka kursów/szkoleń/studiów podyplomowych - z uwzględnieniem oferty dla nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, organizacja zajęć, czas trwania wsparcia, koszty projektów w rozbiciu na poszczególne 

kategorie, osiągnięte rezultaty, uzyskane certyfikaty? Na potrzeby określenia wskaźników w kontekście 

perspektywy finansowej 2014-2020 Zamawiający wymaga też wskazania, jak jest liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje  po opuszczeniu Programu. 

b) Jak oferta wsparcia w realizowanych projektach przedstawia się w porównaniu do oferty rynkowej i oferty 

bezpłatnej - w ramach ośrodków kształcenia nauczycieli (formy wsparcia, tematyka, koszty, organizacja 

wsparcia)?  

c) Czy oferta różni się między projektami realizowanymi w trybie konkursowym a systemowym? 

d) Jak kształtuje się efekt netto interwencji w zakresie poprawy jakości kształcenia? 

Obszar badawczy 2. Przebieg realizowanych projektów - kwestie problemowe 

a) Jakie problemy pojawiały się w trakcie realizacji projektów?  

b) Które z nich skutkowały zmianami merytorycznymi w projekcie? 

c) W jakim stopniu zmiany dotyczyły wskaźników, w jakim kosztów (różnice pomiędzy kosztem planowanym a 

wykonaniem), organizacji wsparcia, innych kwestii? 

d) Jak radzono sobie z problemami występującymi w trakcie realizacji projektu? 

Obszar badawczy 3. Aktywność nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

a) Ile czasu nauczyciele poświęcają na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych? 

b) W jaki sposób kształcenie się odbywa? W jakim stopniu nauczyciele korzystają ze skierowanej do nich oferty 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych (zarówno w ofercie rynkowej, jak i bezpłatnej - publicznej - tej 

oferowanej przez ośrodki kształcenia nauczycieli oraz tej finansowanej ze środków EFS)? 

c) Jeśli stopień ten jest niski, to czym jest to spowodowane? 

d) Jakie bariery można zidentyfikować w tym zakresie? 

e) Jaki jest udział EFS w dokształcaniu nauczycieli? 

f) Jaka jest świadomość nauczycieli w kwestii możliwości podnoszenia kwalifikacji w oparciu o wsparcie EFS?  

g) Czy uczestnictwo w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych związane jest z jakimiś czynnikami, które można 

przypisać samym nauczycielom - jak np. forma ich zatrudnienia, stopień na ścieżce awansu zawodowego, 

cechy społeczno - demograficzne? 

h) Jakie są motywacje do podejmowania kształcenia?  

i) W jakim stopniu udział w szkoleniach podyktowany jest wymogami awansu zawodowego nauczycieli, a w 

jakim wynika z wewnętrznej potrzeby podnoszenia kwalifikacji lub innych przyczyn (np. wymagania organu 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

8 

prowadzącego/dyrektora)?  

j) Jaki jest poziom kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli?  

k) Jaki procent nauczycieli wykorzystuje nowoczesne technologie lub aktywizujące/innowacyjne metody 

nauczania (w tym metodę nauczania przez doświadczenie w przypadku nauczycieli przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych)?  

l) Jakie technologie, metody są przez nich wykorzystywane i w jaki sposób?  

m) W przypadku nauczycieli niekorzystających z powyższych - czym jest to spowodowane?  

n) Czy nauczyciele prowadzą indywidualizację nauczania?  

o) Na potrzeby określenia wskaźników w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 Zamawiający wymaga 

też wskazania, jaka jest liczba nauczycieli, prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS? 

p) Co decydowało o wyborze form i tematyki wsparcia przez beneficjentów? Jaką rolę miały w tym zakresie 

diagnozy potrzeb grup docelowych? 

Obszar badawczy 4. Ocena otrzymanego wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL 

a) Jak uczestnicy projektów (nauczyciele, kadra zarządzająca szkół) oceniają świadczone wsparcie?  

b) Na ile było ono dopasowane do ich potrzeb?  

c) Czy było zgodne z ich oczekiwaniami?  

d) Czy odpowiadała im forma zajęć, ich poziom, tempo, metody pracy? Na ile mogli na nie wpływać, jeśli mieli 

jakieś zastrzeżenia?  

e) Czy można zidentyfikować jakieś czynniki związane z samym wsparciem, które warunkują lepszą lub gorszą 

ocenę (typ wsparcia, tematyka, użyte metody, koszty przypadające na 1 uczestnika, organizacja, miejsce 

świadczenia wsparcia - szkolenie wyjazdowe/szkolenie w miejscu zamieszkania odbiorcy wsparcia)?  

f) Czy ocena jest uzależniona od typu podmiotu świadczącego wsparcie? 

g) Które typy wsparcia można wskazać jako najbardziej i najmniej skuteczne w kontekście poprawy jakości 

kształcenia (w tym wskazanie dobrych praktyk - np. w zakresie organizacji wsparcia, tematyki szkoleń, 

organizacji zajęć)? 

h) W których częściach województwa wsparcie było najbardziej zintensyfikowane biorąc pod uwagę udział 

nauczycieli korzystających ze wsparcia w ich całkowitej liczbie? 

Obszar badawczy 5. Efekty wsparcia - użyteczność, trwałość rezultatów 

a) Jakie umiejętności i kompetencje uzyskali nauczyciele?  

b) W jakich obszarach?  

c) Czy pozyskane kwalifikacje zostały potwierdzone odpowiednim certyfikatem?  

d) Jak przebiegała walidacja kwalifikacji?  

e) Czy można walidację ocenić jako obiektywną i rzetelną?  

f) Czy i w jakim stopniu uzyskane przez uczestników wsparcia umiejętności i kompetencje wykorzystywane są w 

codziennej pracy nauczyciela czy dyrekcji szkoły?  

g) W jaki sposób i do czego uczestnicy wykorzystują nabyte umiejętności?  

h) Jeśli są one wykorzystywane rzadko lub wcale, to co jest tego powodem (jakie są bariery)?  

i) Co należałoby zrobić, żeby zwiększyć to wykorzystanie? 

j) W jakim stopniu w opinii uczestników uzyskane wsparcie wpłynęło na zmianę w sposobie czy organizacji 

pracy (np. modyfikacja sposobu prowadzonych zajęć, wykorzystywanie nowych pomocy dydaktycznych, 

krótszy czas poświęcany na przygotowanie zajęć, inne)?  

k) Czy nabyte kwalifikacje w ich opinii wpływają na poprawę jakości procesu nauczania?  

l) Czy można zauważyć efekty wsparcia nauczycieli polegające na wzmocnieniu ich pozycji zawodowej, np. 

docenienie przez dyrekcję szkoły, premia/nagroda, podwyżka, awans zawodowy, inne - np. szacunek 

koleżanek/kolegów, wzrost autorytetu itd.?  

m) Czy w opinii nauczycieli, dyrektorów, samych uczniów otrzymane wsparcie przekłada się na lepsze wyniki 

osiągane przez uczniów, większą motywację uczniów do nauki, bardziej interesujące prowadzenia zajęć, 

lepsze postrzeganie szkoły? 

n) Na ile projekty można ocenić jako efektywne (biorąc pod uwagę zasoby finansowe, czasowe, ludzkie)?  

o) Czy możliwe było osiągnięcie zbliżonych efektów przy wykorzystaniu mniejszych zasobów (finansowych, 

czasowych, ludzkich) - w jaki sposób? 

p) Jak kwalifikacje uzyskiwane przez nauczycieli i dyrekcję wpisywały się w potrzeby związane ze zmianami w 

sytuacji gospodarczej, demograficznej i edukacyjnej w regionie (również w kontekście zapisów zawartych w 
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dokumentach strategicznych, jak RSI, czy SRWP dot. sektorów wysokiej szansy) oraz w jakim stopniu były one 

spójne ze zmianami systemowymi w oświacie?  

q) Czy dzięki udziałowi we wsparciu czują się oni lepiej przygotowani do tych zmian? 

r) Jak kształtuje się efekt zdarzenia niezależnego w zakresie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli (jaka 

część nauczycieli mimo braku udziału w projekcie i tak podniosłaby swoje kompetencje)? 

Obszar badawczy 6.  Potrzeby szkół związane ze wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

nauczycieli i dyrekcji szkół 

a) Jakie są oczekiwania nauczycieli, kadry zarządzającej szkół odnośnie ewentualnego wsparcia świadczonego na 

ich rzecz w przyszłości, zwłaszcza w zakresie wykorzystania ICT, metod aktywizujących i eksperymentalnych w 

nauczaniu, indywidualizacji nauczania, kształcenia u uczniów przekrojowych kompetencji kluczowych 

(wyposażenie, szkolenia, wsparcie doradcze, inne), kształcenia zawodowego?  

b) Jakie są preferencje uczniów w zakresie formy kształcenia, organizacji zajęć? 

c) Jakie potrzeby szkół nie zostały zaspokojone w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.4, którymi 

warto by się było zainteresować w nowej perspektywie finansowej? 

d) W jaki sposób prowadzono rekrutację uczestników do udziału w projekcie? Czy przyjęte w jej trakcie strategie 

informacyjne pozwalały na dotarcie do szerokiego reprezentantów grupy docelowej? 

METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat zastosowanych technik i metod oraz prób 

badawczych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w raporcie metodologicznym.  

Metoda podwójnej różnicy (difference-in-difference - DiD) 

Zastosowanie metody podwójnej różnicy miało na celu oszacowanie efektu wzrostu jakości edukacji 

mierzonego przez wzrost wyników uczniów na egzaminach państwowych (6 klasy, gimnazjalnym, 

maturalnym).  W celu zniwelowania problemu selektywności, czyli wpływu nielosowego dobierania 

podmiotów do obu grup (kontrolnej i eksperymentalnej) zastosowana została technika PSM.  Cechy, które 

były kontrolowane  podczas doboru grupy kontrolnej, to: 

 rodzaj miejscowości (miasto / wieś) 

 wielkość szkoły (mierzonej liczbą uczniów) 

Wielkość próby była tożsama z liczebnością szkół grupy eksperymentalnej (n=100+100). 

Wywiad ekspercki 

Wywiady eksperckie zostały przeprowadzone z przedstawicielami: IP2 podkarpackiego komponentu 

regionalnego POKL (n=2), kuratorium oświaty (n=1), oraz podmiotów zajmujących się kształceniem 

nauczycieli (n=5) 

Mixed-mode research z wykorzystaniem techniki CAWI i CATI 

W stosunku do beneficjentów projektów Działania 9.4 zastosowano badanie kwestionariuszowe Mixed-

mode (obejmujące techniki CATI oraz CAWI). Wywiady CATI stosowano w sytuacji gdy udział w ankiecie 

internetowej był niemożliwy bądź utrudniony. Dobór miał charakter quzi-zupełny. Uzyskano 33 na 35 

wypełnionych ankiet (response rate =94,3) 

Analiza ofert szkoleniowych 

Analiza ofert szkoleniowych miała charakter zupełny. Zewidencjonowano i scharakteryzowano 763 oferty. 

Zakres czasowy analizowanych ofert szkoleniowych obejmował okres 01.01.2015 – 30.09.2015. Analizie 

poddano oferty zamieszczane na stronach podkarpackich ośrodków zajmujących się kształceniem 

nauczycieli, tj. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie; Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Sanoku; Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz 

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Pod uwagę wzięto także wsparcie oferowane przez 
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instytucje szkoleniowe, kierujące szkolenia do zróżnicowanych grup (m.in. nauczycieli). Ich źródłem był 

portal inwestycjawkadry.info.pl.  

Studium przypadku 

Technika case study posłużyła do identyfikacji i opisu 6-ciu rozwiązań stosowanych w ewaluowanych 

projektach stanowiących przykłady dobrych praktyk. Na etapie zbierania i analizy danych wykorzystany 

został zespół technik m.in.: wywiady CATI, analiza desk research (wnioski o dofinansowanie / strony 

internetowe projektów), badanie Mixed-mode z beneficjentami. Na potrzeby studiów przypadków 

przeprowadzono także 6 wywiadów ITI z celowo dobranymi beneficjentami Działania 9.4 PO KL.  

Ankieta audytoryjna z uczniami 

Ankietę przeprowadzono z uczniami, których zajęcia – po zakończeniu udziału w projekcie - prowadził 

nauczyciel będący odbiorcą wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL. Zebrano łącznie 420 ankiet z 24 szkół. 

Analiza logiczna 

Analiza logiczna została zastosowana w celu oceny adekwatności kwalifikacji uzyskiwanych przez 

nauczycieli w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb. Została ona przeprowadzona w oparciu o 

dokumenty strategiczne (RSI, SRWP) oraz wyniki badania CATI z uczestnikami projektów.   

Metoda quasi-eksperymentalna 

Metoda polegała na porównaniu wyników uzyskanych w dwóch grupach respondentów. Pierwsza z nich 

nazywana eksperymentalną, charakteryzuje się faktem, iż przed rozpoczęciem badania w prowadzony 

został w niej tak zwany czynnik eksperymentalny, który w wypadku niniejszego projektu badawczego 

zdefiniowany został jako udział w projekcie Działania 9.4. Natomiast w drugiej grupie nazywanej 

kontrolną, czynnik ten nie występuje. Grupę eksperymentalną stanowili uczestnicy projektów w ramach 

Działania 9.4 PO KL (n=350), natomiast grupę kontrolną nauczyciele, którzy nie brali udziału w 

ewaluowanych projektach, zarówno niepodnoszący kwalifikacji i podnoszący kwalifikacje w ramach form 

niefinansowanych z EFS (n=358).  

Analiza desk research 

Analizie poddano następujące źródła: 

Dokumenty strategiczne i programowe: 

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

3. Plany Działania dla województwa podkarpackiego na lata 2007- 2012 dla Priorytetu IX PO KL, 

4. Dane z monitoringu i sprawozdawczości Priorytetu IX PO KL w województwie podkarpackim, 

5. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL realizowanych w województwie 

podkarpackim (udostępnione przez Zamawiającego w wersji elektronicznej) wraz z korespondencją 

projektową (do wglądu, na miejscu), 

6. Wnioski o płatność (udostępnione w wersji elektronicznej), 

7. Dane Beneficjentów z Podsystemu Monitorowania EFS niezbędne do realizacji badania, 

8. Dane dotyczące projektów z KSI SIMIK 07 - 13 niezbędne do realizacji badania, 

9. Regionalna Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, 

10. Ostatnia aktualna (w momencie badania) wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ewentualnie wersja „robocza” – po uzgodnieniu z 

Zamawiającym), 

11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, 
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12. Ostatnia aktualna (w momencie badania) wersja projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Obowiązujące akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu oświaty: 

13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. 

zm.), 

14. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DzU 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności związanymi z 

Podstawą Programową. 

Inne dokumenty: 

15. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania, Instytut Badań 

Edukacyjnych, Warszawa 2013. 

16. Raport o stanie edukacji 2013 – liczą się nauczyciele, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.  

17. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013; Instytut 

Badań Edukacyjnych; Warszawa 2014 

18. Maciej Koniewski, Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem 

hierarchicznego modelowania liniowego w Edukacja 2013, 3(123), s. 37–59 

19. Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim 

mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się 

sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji; Re-Source; Poznań 2013 

20. R. Dolata, M. Jakubowski, A. Pokropek, A. Rappe, E. Stożek; Edukacyjna wartość dodana jako metoda 

oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych; CKE, Warszawa 2007 

21. Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”; Instytut Badań 

Edukacyjnych; Warszawa 2013 

22. D. Walczak; Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego; IBE; Warszawa 2012   

23. R. Piwowarski; Nauczyciele a osiągnięcia szkół; IBE; Warszawa 2011 

24. Laboratorium Mikrobadań IBE; Instytut Badań Edukacyjnych; Warszawa 2013 

Analizie zostały poddane także dane statystyczne publikowane przez GUS w ramach Banku Danych 

Lokalnych oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).  

Komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny (CATI) 

Technika wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) została wykorzystana do 

przeprowadzenia wywiadów z nauczycielami korzystającymi ze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL. 

W ramach badania CATI zastosowano dobór losowo-warstwowy, którego warstwy tworzone były przez 

podregion oraz rodzaj terenu będącego miejscem zamieszkania uczestnika (miejski / wiejski). Udział 

poszczególnych podregionów w próbie będzie taki sam jak w populacji i został określony na podstawie 

analizy danych PEFS. W każdym podregionie co najmniej 50% respondentów pochodziło z terenów 

wiejskich.  Zrealizowano łącznie 350 wywiadów. Ze względu na problematykę badania, w próbie 

zapewniono udział 44 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 45 dyrektorów uczestniczących w 

projektach. Uwzględniono także proporcjonalną do udziału w populacji liczebność uczestników projektów 

systemowych (n=93) i konkursowych (n=257).  Poniżej przedstawiono strukturę zakładanej i zrealizowanej 

próby. 
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podregion 

Próba nauczycieli 

 n zakładana n zrealizowana  

miasto wieś razem miasto wieś razem 

krośnieński 42 41 83 42 41 83 

przemyski 35 35 70 35 35 70 

rzeszowski 46 47 93 46 47 93 

tarnobrzeski 52 52 104 52 52 104 

razem 175 175 350 175 175 350 

Wywiady CAPI/PAPI 

Wywiady z zastosowaniem techniki CAPI/PAPI przeprowadzono z nauczycielami, którzy nie korzystali ze 

wsparcia pracującymi w szkołach, które brały udział w projektach tj. inni nauczyciele z danej szkoły 

uczestniczyli w ewaluowanych projektach.  

W badaniu PAPI/CAPI zastosowano dobór dwustopniowy. W pierwszym stopniu  przeprowadzono losowy 

dobór warstwowy, którego warstwy tworzone były przez podregion oraz rodzaj terenu (miejski / wiejski). 

Udział poszczególnych podregionów w próbie będzie taki sam jak w populacji, a w każdym podregionie 

co najmniej 50% przebadanych szkół pochodziło z terenów wiejskich. W drugim stopniu selekcjonowani 

byli nauczyciele – we współpracy z dyrekcją szkoły. W każdej ze szkół przeprowadzono od do 3 do 9 

wywiadów. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zakładanych i zrealizowanych prób. 

podregion 

Próba szkół  Próba nauczycieli  

 n zakładana n zrealizowana   n zakładana n zrealizowana 

miasto wieś razem miasto wieś razem 
szkoła 

miejska 

szkoła 

wiejska 
razem 

szkoła 

miejska 

szkoła 

wiejska 
razem 

krośnieński 6 7 13 6 7 13 38 39 77 37 41 78 

przemyski 5 5 10 5 5 10 29 30 59 28 32 60 

rzeszowski 10 10 20 10 10 20 59 60 119 60 60 120 

tarnobrzeski 8 8 16 8 8 16 47 48 95 50 50 100 

razem 29 30 59 29 30 59 173 177 350 175 183 358 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

Zogniskowany wywiad grupowy został przeprowadzony w gronie nauczycieli oraz dyrektorów szkół 

biorących udział w projektach. Przeprowadzono 5 sesji FGI. W ramach każdego z nich przeprowadzony 

został dobór celowy polegający na zapewnieniu tzw. reprezentatywności typologicznej – różnorodności 

respondentów pod względem ważnych dla badania cech według poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj FGI Wymiary zapewnienia różnorodności 

1. Z dyrektorami szkół - pracodawcami 

uczestników projektów 

 Poziom kształcenia 

 Wielkość szkoły (liczba uczniów) 

2. Z nauczycielami nauk 

przyrodniczych 

 Korzystanie ze wsparcia EFS 

 Stosowanie eksperymentu w nauczaniu 

 Szczegółowy przedmiot nauczania 

 Wielkość doświadczenia zawodowego 

 Realizowany poziom kształcenia 

3. Wywiad dotyczący TIK  Korzystanie ze wsparcia EFS 

 Stosowanie TIK w nauczaniu 

 Przedmiot nauczania 

 Wielkość doświadczenia zawodowego 

 Realizowany poziom kształcenia 
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Lp. Rodzaj FGI Wymiary zapewnienia różnorodności 

4. Wywiad dotyczący indywidualizacji  Korzystanie ze wsparcia EFS 

 Stosowanie indywidualizacji w nauczaniu 

 Przedmiot nauczania 

 Wielkość doświadczenia zawodowego 

 Realizowany poziom kształcenia 

5. Z nauczycielami kształcenia 

zawodowego 

 Korzystanie ze wsparcia EFS 

 Przedmiot nauczania 

 Wielkość doświadczenia zawodowego 

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) 

Wywiady IDI przeprowadzono z dyrektorami szkół - pracodawcami nauczycieli objętych wsparciem w 

ramach Działania 9.4 PO KL.. łącznie zrealizowano 48 IDI. 

Przeprowadzenie doboru poprzedzono zostanie opracowaniem operatu szkół, których pracownicy byli 

respondentami badania CATI. W doborze szkół zastosowano dobór celowy polegający na zapewnieniu 

tzw. reprezentatywności typologicznej. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zakładanej i 

zrealizowanej próby. 

podregion IDI z dyrektorami 

n docelowa n zrealizowana 

miasto wieś razem miasto wieś razem 

krośnieński 5 5 10 6 6 12 

przemyski 4 4 8 4 5 9 

rzeszowski 7 8 15 8 8 16 

tarnobrzeski 6 6 12 7 5 12 

razem 22 23 45 25 24 49 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

14 

Wyniki badania 
CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA ŚWIADCZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM  

Działanie 9.4 PO KL Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty realizowane było w województwie 

podkarpackim dwoma trybami – w początkowych latach perspektywy finansowej 2007-2013 w trybie 

konkursowym (2 konkursy: w 2008 i 2009 r.), od 2009 r. w trybie systemowym (2 projekty – Podkarpackie 

szkolenie informatyczno – metodyczne  oraz Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój 

kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 

podkarpackim. W ramach Działania podpisano 35 umów o dofinansowanie projektów, o wartości 23 899 

721 zł. Według sprawozdania za I półrocze 2014 r., w kształceniu nauczycieli w krótkich formach od 

początku realizacji Działania wzięło udział 7 179 osób (147% założonego dla Działania wskaźnika), w tym 

nauczycieli na obszarach wiejskich 5 242, zaś nauczycieli kształcenia zawodowego 179. 

Cel Działania 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” określony w SzOP zakładał dostosowanie 

kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji 

systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą 

kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją 

demograficzną w systemie oświaty. Jako narzędzia służące osiągnięciu tego celu wskazano w 

dokumentach programowych studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do nauczycieli, 

pracowników dydaktycznych placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, 

pracowników szkół oraz administracji oświatowej w zakresie zgodnym z regionalną polityką edukacyjną, 

programy obejmujące uzupełnianie formalnych kwalifikacji nauczycieli oraz programy dostosowania 

struktury i kwalifikacji nauczycieli do zmieniającej się sytuacji demograficznej w szkolnictwie. Efekt 

oddziaływania programu mierzony był wskaźnikami wyrażającymi się liczbą nauczycieli, którzy 

uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym na obszarach wiejskich (z podziałem 

na nauczycieli na obszarach wiejskich i nauczycieli kształcenia zawodowego) oraz odsetkiem nauczycieli, 

którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do 

ogólnej liczby nauczycieli (z podziałem na nauczycieli na obszarach wiejskich i nauczycieli kształcenia 

zawodowego). 

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące charakterystyki wsparcia świadczonego w ramach 

Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim. Analiza uwzględnia zakres podmiotowy (informacje o 

odbiorcach wsparcia) oraz przedmiotowy (informacje o beneficjentach, tematyce, formach wsparcia, 

kosztach i rezultatach) realizowanych projektów. Dokonana została na podstawie danych pochodzących z 

wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, danych PEFS, SIMIK, danych pochodzących z 

wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami podmiotów zajmujących się kształceniem nauczycieli i 

przedstawicielem Kuratorium Oświaty oraz na podstawie analizy ofert szkoleniowych,  wyników badania 

CATI – przeprowadzonego z nauczycielami uczestniczącymi w projektach i wyników badania 

kwestionariuszowego Mixed-mode z beneficjentami projektów.  

Odbiorcy wsparcia 

Poniżej przedstawiona została charakterystyka odbiorców wsparcia, czyli osób biorących udział w 

projektach pod względem takich cech jak: wiek, płeć, obszar i miejsce zamieszkania, stopień awansu 

zawodowego, staż pracy, nauczany przedmiot/przedmioty, miejsce pracy (szkoła wiejska/miejska, 

szkoła/placówka prowadzona przez samorząd/prowadzona przez inny podmiot). Wskazano także w 

których częściach województwa wsparcie było najbardziej zintensyfikowane biorąc pod uwagę udział 

nauczycieli korzystających ze wsparcia w ich całkowitej liczbie. 

W województwie podkarpackim zrealizowano łącznie 35 projektów umożliwiających nauczycielom 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Łącznie wsparciem objęto 9751 osób. Odsetek objętych 
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wsparciem nauczycieli w regionie był relatywnie duży – wynosił on ¼ całkowitej liczby nauczycieli 

w województwie (25,1%) oraz 40% nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty
1
.  

Punktem wyjścia analiz jest prezentacja informacji o płci i wieku odbiorców wsparcia. 

Wykres 1. Struktura osób biorących udział w projektach w ramach Działania 9.4 PO KL ze względu na płeć i wiek  

83,2%

16,8%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS, n= 9751 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, zdecydowania większość - aż 73,9% ogółu etatów nauczycieli w 

województwie podkarpackim jest zajmowana przez kobiety. Wśród osób korzystających ze wsparcia 

projektowego w ramach Działania 9.4 PO KL również dominowały panie (83,2%). Analizując dane 

dotyczące ilości szkolących się kobiet i mężczyzn na tle ogólnej liczby nauczycielek i nauczycieli w 

województwie, okazuje się, że panie częściej (45,2% spośród całkowitej liczby nauczycielek w 

województwie podkarpackim), aniżeli panowie (25,8%
2
 spośród całkowitej liczby nauczycieli w 

województwie podkarpackim) korzystają ze wsparcia. Nadreprezentacja kobiet w gronie uczestników 

projektów  wynosi około 10 punktów procentowych. Przeprowadzone testy potwierdzają, że różnica 

między strukturą uczestników projektów a całą populacją nauczycieli w województwie podkarpackim ze 

względu na płeć jest statystycznie istotna
3
, co oznacza, że projektodawcy podczas rekrutacji nie 

uwzględnili zasady proporcjonalności płciowej. Warto także zauważyć, iż płeć uczestników nie była brana 

pod uwagę w ramach procedury wyboru projektów do dofinansowania – w Planach Działań dla Priorytetu 

IX w woj. podkarpackim nie zakładano przyznawania  punktów za określony udział kobiet lub  mężczyzn w 

gronie uczestników projektów.  

Uczestnicy to głównie osoby w przedziale wiekowym 31-50 lat – w szczególności 46-50 lat (20,8%) oraz 

41-45 lat (19,7%). Najmniejszą grupę odbiorców wsparcia stanowiły natomiast osoby w wieku 25 i mniej (z 

badania CATI wynika, że wsparciem byli też objęci nauczyciele stażyści – stąd wystąpienie niniejszej 

kategorii) lat oraz 56 i więcej lat. Niemal wszyscy uczestnicy posiadali wykształcenie wyższe (99%).  

                                                      
1
 Całkowitą liczbą nauczycieli określono na podstawie danych SIO, stan na 30.09.2014r., liczbę nauczycieli w przeliczeniu, liczba nauczycieli w 

przeliczeniu na pełne etapy pochodzi danych GUS BDL (Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty, 2013).  

2
 Ogólna liczba nauczycieli w podziale na płeć pochodzi z BDL GUS, dane na rok 2013 

3
 Chi²= 438,377, p=0,000, α=0,005 (test zgodności) 
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Wykres 2. Struktura uczestników projektów ze względu na obszar zamieszkania (miejski/wiejski) oraz podregiony 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS, wykres z lewej strony: n= 9751; wykres z prawej strony: n=9696, bd=55 

 

Większość osób biorących udział w projektach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim 

(54,7%) zamieszkiwała obszary wiejskie. Jest to wynikiem przyjętych kryteriów wyboru projektów 

(w projektach konkursowych) oraz kryteriów dostępu ( w projektach systemowych).  Analiza Planów 

Działań dla Priorytetu IX, wykazała, iż w konkursach ogłoszonych w latach 2009 i 2011 wystąpiło kryterium 

tj. Projekt jest kierowany do osób zatrudnionych w placówkach na terenach wiejskich, natomiast jeśli chodzi 

o projekty systemowe to w odniesieniu do projektu nr 1/11 pt. „Edukacja skuteczna, przyjazna, 

nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w 

województwie podkarpackim” realizowanym w trybie systemowym już w Planie Działania zostało 

wskazane kryterium dostępu: „4. Projekt obejmuje wsparciem minimum 4300 nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i/lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich”, natomiast w drugim z 

projektów systemowych nr 133/08 pt. „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” nie określono 

kryterium dotyczącego obszaru zamieszkania uczestników.  

Dominującym pod względem ilości uczestników podregionem był podregion tarnobrzeski (30,4%), 

następnie rzeszowski (ponad jedna czwarta ogółu). Najmniej uczestników reprezentowało podregion 

przemyski. Szczegółową strukturę uczestników projektów ze względu na zamieszkiwane przez nich  

powiaty prezentuje poniższa mapa.  
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Mapa 1. Struktura uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL ze względu na  powiat 

zamieszkania (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS, n=9696, bd=55  

 

Największy odsetek uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie 

podkarpackim to osoby zamieszkujące powiat mielecki, m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski. Z kolei do 

powiatów, z których pochodziła najmniejsza liczba ostatecznych odbiorców wsparcia należą: powiat 

ropczycko-sędziszowski, bieszczadzki, m. Tarnobrzeg, leski oraz m. Krosno. Wśród uczestników projektów 

najliczniej były reprezentowane powiaty z zachodniej i centralnej części województwa. 

Warto w tym miejscu przyjrzeć się w których częściach województwa podkarpackiego wsparcie było 

najbardziej zintensyfikowane tj. jak była skala dotarcia do grupy docelowej interwencji w poszczególnych 

powiatach i podregionach województwa uwzględniając wartości względne tj. udział osób uczestniczących 

w projektach Działania 9.4 PO KL w ogóle nauczycieli z danego powiatu i podregionu. Dane tym zakresie  

przedstawiono na poniższych ilustracjach.  

Tabela 1. Udział nauczycieli korzystających ze wsparcia w ich całkowitej liczbie według podregionów 

podregion 

nauczycieli 

objętych 

wsparciem 

nauczycieli 

ogółem 

udział 

procentowy 

tarnobrzeski 2963 6624 44,7% 

rzeszowski 2624 7169 36,6% 

przemyski 1883 4643 40,6% 

krośnieński 2192 5872 37,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS  i danych GUS BDL (Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w 

przeliczeniu na etaty, 2013) 
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Podregionem dominującym pod względem ilości uczestników wsparcia jest podregion 

tarnobrzeski. Nauczyciele  korzystający ze szkoleń lub studiów finansowanych ze środków EFS 

stanowili tam niemal 45% ogółu nauczycieli. Wsparcie było zintensyfikowane najmniej w 

podregionie rzeszowskim – 36,6% ogółu kadry nauczycielskiej skorzystało tam z oferty wsparcia. 

Podregiony przemyski i krośnieński klasyfikują się po środku z odsetkiem osób uczestniczących w 

projektach wynoszącym odpowiednio 40,6% oraz 37,3%.  

Mapa przedstawiona poniżej prezentuje szczegółowy udział nauczycieli we wsparciu w podziale na 

poszczególne powiaty. Tabelę zawierającą szczegółowe liczebności przedstawiono w  aneksie do raportu. 

 

Mapa 2. Udział nauczycieli korzystających ze wsparcia w ich całkowitej liczbie według powiatów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS  i danych GUS BDL (Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w 

przeliczeniu na etaty, 2013) 

Wsparcie było najbardziej zintensyfikowane w powiecie tarnobrzeskim, w którym aż 63,6% spośród ogółu 

nauczycieli skorzystało z oferty skierowanej do nich w ramach Działania 9.4 PO KL. Do powiatów, w 

których w szkoleniach bądź studiach wzięła udział ponad połowa ogółu nauczycieli należą: powiat leżajski 

(59,8%), przemyski (58,2%), mielecki (57,8%), bieszczadzki (57%), rzeszowski (52,9%) oraz leski (52,2%). 

Najmniej osób spośród ogółu nauczycieli skorzystało ze wsparcia w powiecie ropczycko-sędziszowskim – 

tylko 15%. Do powiatów, w których ze wsparcia skorzystała mniej niż jedna trzecia ogółu nauczycieli 

należą: m. Krosno (20,1%), m. Tarnobrzeg (21,5%), powiat sanocki (27,9%), lubaczowski (30,2%), łańcucki 

(31,7%) oraz m. Rzeszów (32,8%). W przypadku pozostałych powiatów ilość nauczycieli korzystających ze 

wsparcia oscylowała pomiędzy 33% - 50%.     

 

W dalszej części analizie poddano takie cechy uczestników projektów Działania 9.4 PO KL, jak staż pracy i 

stopień awansu zawodowego.  
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Wykres 3. Struktura uczestników projektów ze względu na stopień awansu zawodowego w trakcie udziału w projekcie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=313, bd=37 

 

W ramach realizowanego badania CATI, uczestnikom zadano pytanie o ówczesny tj. w momencie 

przystępowania do projektu oraz posiadany obecnie stopień awansu zawodowego. I tak, w trakcie udziału 

w projektach Działania 9.4 PO KL ponad połowa ich uczestników posiadała stopień nauczyciela 

dyplomowanego (58,5%), niemal jedna czwarta stopień nauczyciela mianowanego (24,9%), ponad 13% - 

nauczyciela kontraktowego, natomiast najmniejsze grono reprezentowane było przez stażystów (3,5%). 

Od momentu zakończenia udziału w projekcie w grupie osób posiadających stopień nauczyciela 

dyplomowanego zaobserwowano przyrost (z 58,5% do 72,8%). Należy pamiętać, iż powyższy wykres 

prezentuje dane dotyczące grupy osób biorących udział w badaniu CATI, stanowiącej odzwierciedlenie 

populacji nauczycieli korzystających ze wsparcia. Gdybyśmy porównali strukturę uczestników 

zwizualizowaną na powyższym wykresie do struktury ogółu nauczycieli według danych SIO
4
 (zarówno tych 

uczestniczących, jak i nieuczestniczących w projektach) w województwie podkarpackim, okazałoby się, iż 

są nieco odmienne, szczególnie, jeśli chodzi o udział nauczycieli stażystów, który w populacji jest blisko 

dwukrotnie większy. Nauczyciele dyplomowani stanowią 60,3% ogółu populacji nauczycieli w regionie, 

nauczyciele mianowani - 22,1%, nauczyciele kontraktowi – 11,5%, stażyści – 6,2%. Przeprowadzony test nie 

wykazał istnienia różnic pomiędzy strukturą uczestników badania objętych wsparciem w ramach Działania 

9.4 PO KL a strukturą populacji nauczycieli w województwie podkarpackim, jeśli chodzi o stopień awansu 

zawodowego
5
. Struktura uczestników projektów EFS pod względem stopnia awansu zawodowego 

jest więc w pełni zgodna ze strukturą populacji nauczycieli w województwie.  

Wykres 4. Struktura uczestników projektów ze względu na staż pracy (w latach) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=313, bd=37 

 

                                                      
4
 Liczba nauczycieli na podstawie SIO, stan na 30.09.2014, wykazanych we wszystkich szkołach i placówkach na poziomie województw (osoby). W 

danych uwzględnione zostały wszystkie stosunki pracy, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy, z pominięciem osób uzupełniających etat. 

Stopień awansu zawodowego określony wg osoby. 

5
 Chi²= 5,643, p= 0,130, α=0,005 (test zgodności) 
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1/4 badanych osób nie przekroczyła 9-letniego stażu pracy, a 25% badanych osób z najwyższym stażem 

pracy, to osoby aktywne zawodowo w roli nauczyciela od ponad 23,5 lat. Przeciętny okres stażu pracy 

uczestnika ewaluowanych projektów wynosi 16 lat. 

Wśród osób objętych badaniem CATI, co trzeci z nich posiadał raczej krótki staż pracy, wynoszący do 10 

lat (21,1%+11,8%). Tylko 12% uczestników projektów to osoby o krótkim stażu pracy (do 5 lat). Mogłoby 

się wydawać, iż osoby te – z racji niewielkiego doświadczenia – powinna cechować większa motywacja do 

zdobywania kwalifikacji zawodowych i ich udział w gronie uczestników projektów winien być większy.  

Z danych przedstawionych na kolejnych stronach raportu (por. podrozdziały: Determinanty aktywności 

nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz Oczekiwana nauczycieli i kadry zarządzającej), wynika, 

że wiek i długość stażu zawodowego są czynnikami istotnie wpływającymi na skłonność do podnoszenia 

kwalifikacji – generalnie osoby młodsze i o niższym stażu zawodowym są bardziej zaangażowane w 

podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych. 

Być może przeanalizowanie niniejszych danych odnosząc je do struktury populacji nauczycieli w 

województwie podkarpackim dostarczyłoby innego rodzaju informacji -  że przykładowo wśród 

uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL jest nadreprezentacja osób 

młodszych wiekiem i stażem pracy, co byłoby zgodne z powyższym wnioskiem, ale  w związku z brakiem 

dostępnych danych dotyczących struktury nauczycieli pod względem stażu pracy, niemożliwe jest 

dokonanie takiej weryfikacji.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż staż pracy jest zmienną skorelowaną z wiekiem nauczycieli oraz 

stopniem uzyskanego awansu zawodowego tj. wraz z wiekiem wzrasta staż pracy, a wraz ze stażem pracy 

wzrasta zwykle stopień awansu zawodowego nauczycieli. Można więc odnieść wnioski dotyczące stopnia 

awansu zawodowego przedstawione na poprzedniej stronie raportu także do zagadnień związanych z 

wiekiem i stażem pracy. 

Należy jednak zauważyć, iż w momencie zgrupowaia powyższych danych w szersze przedziały (do 10 lat, 

10-20, powyżej 20 lat), nie dostrzeżemy znaczących różnic w korzystaniu ze szkoleń w kontekście do 

długości stażu pracy.  

Należy także pamiętać, że przedstawione dane w zakresie stażu pracy dotyczącą nauczycieli biorących 

udział w badaniu CATI, a nie całej populacji uczestników projektów (tzn. danych o stażu pracy nie ma w 

bazie PEFS), a zastosowany w badaniu CATI dobór losowo-warstwowy  zakładał kontrolowanie takich cech 

jak:  podregion zamieszkania nauczyciela oraz typu obszaru (miejski / wiejski), na terenie którego 

znajdowała się szkoła, której pracownikiem był nauczyciel – nie zaś wieku respondenta czy długości stażu 

pracy.  

W dalszej części przedstawiono informacje na temat miejsca zatrudnienia uczestników projektów. 

Wykres 5. Struktura uczestników ze względu na typ szkoły  

40,0%

28,3%

24,6%

6,9%
0,2%

szkoła podstawowa

gimnazjum

szkoła ponadgimnazjalna

przedszkole

inna  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=350 

 

Odsetek nauczycieli biorących udział w projektach Działania 9.4 PO KL maleje wraz ze wzrostem poziomu 

nauczania: od 40% pracowników szkół podstawowych, przez 28,3% nauczycieli gimnazjów, po 24,6% 
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reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych. Nieliczną grupę stanowiły także osoby zatrudnione w 

przedszkolu. 95% placówek zatrudniających nauczycieli biorących udział w badaniu CATI było 

prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.  

Wykres 6. Przedmioty nauczane przez uczestników projektu w szkołach podstawowych (wykres z lewej strony), 

gimnazjach (wykres środkowy) oraz szkołach ponadgimnazjalnych (wykres z prawej strony) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, możliwość wskazania kilku przedmiotów – odpowiedzi nie sumują się do 

100%, pytanie zadawane tylko nauczycielom (N03=tak) 

W zależności od reprezentowanego poziomu kształcenia, uczestnicy projektów nauczali różnych 

przedmiotów. Spośród pracowników szkół podstawowych najwięcej osób nauczało przedmiotów, tj. 

edukacja wczesnoszkolna (33,1%), język polski (21%) oraz matematyka (12,9%). Przedstawiciele szkół 

gimnazjalnych nauczali częściej w porównaniu do pozostałych grup: matematyki, języka nowożytnego 

fizyki, chemii, historii, wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie. Ze wsparcia najrzadziej 

korzystali nauczyciele przedmiotów, tj. wychowanie do życia w rodzinie, religia/etyka, wiedza o kulturze, 

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz zajęcia techniczne.  

Uczestnicy projektów zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych nauczali najczęściej przedmiotów 

kształcenia zawodowego (60,8%). Do przedmiotów wskazywanych jako inne należą w szczególności 

prowadzenie biblioteki czy świetlicy dla uczniów oraz zajęcia przedszkolne, nauczanie zintegrowane oraz 

wychowawcze.  

Instytucje realizujące projekty  

Poniżej scharakteryzowano instytucje realizujące projekty w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie 

podkarpackim.  

W ramach Działania 9.4 PO KL zrealizowano 35 projektów, w tym 2 w trybie systemowym. Były one 

realizowane przez 22 różnych beneficjentów. Najwięcej projektów w ramach Działania 9.4 PO KL 

zrealizował Powiat Mielecki/ Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - 6 

projektów. Poniżej przedstawiono strukturę projektów ze względu na formę prawną beneficjenta oraz 

okres realizacji projektu.  
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Wykres 7. Forma prawna instytucji realizujących projekty oraz czas trwania projektów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK, n=35 

Dane przedstawione na powyższych wykresach dotyczą formy prawnej instytucji realizującej projekt oraz 

długości trwania projektów. Prawie połowę realizatorów projektów stanowią jednostki organizacyjne 

JST, tj. szkoły bądź podmioty zajmujące się kształceniem nauczycieli. Rzadziej – aczkolwiek w ponad 

jednej czwartej całości podmiotów – są to jednostki samorządu terytorialnego. Wyraźnie mniejszy udział 

beneficjentów stanowią firmy prywatne, fundacje/stowarzyszenia oraz kościoły katolickie.  

Jeśli chodzi o długość trwania projektów, dominowały działania realizowane w czasie 7-12 miesięcy (15 

projektów). 9 projektów realizowano przez ponad rok, a 11 – w okresie do 6 miesięcy.  

Oferta wsparcia w Działaniu 9.4 PO KL 

Poniżej przedstawiono charakterystykę wsparcia świadczonego w ramach Działania 9.4 PO KL w 

województwie podkarpackim  w zakresie przedmiotowym – opisano proponowane w projektach formy 

wsparcia, tematykę kursów/szkoleń/studiów podyplomowych - z uwzględnieniem oferty dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, scharakteryzowano organizację zajęć i czas trwania wsparcia.  W ramach 

charakterystyki oferty wsparcia podjęto także kwestię kosztów projektów w rozbiciu na poszczególne 

kategorie i wskazano osiągnięte rezultaty, w tym uzyskane certyfikaty.  Na potrzeby określenia 

wskaźników w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 wskazano także, jak jest liczba nauczycieli, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje  po opuszczeniu Programu. 

Wskazano także jak oferta wsparcia w realizowanych projektach przedstawia się w porównaniu do oferty 

rynkowej i oferty bezpłatnej - w ramach ośrodków kształcenia nauczycieli pod względem form wsparcia, 

tematyki, kosztów, i organizacji wsparcia. Ponadto zidentyfikowano czy oferta wsparcia różni się między 

projektami realizowanymi w trybie konkursowym a systemowym. 

Forma wsparcia  

W pierwszej kolejności scharakteryzowano wsparcie oferowane nauczycielom i kadrze zarządzającej szkół 

w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim ze względu na jego formę.  
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Wykres 8. Formy wsparcia oferowane w ramach realizowanych projektów oraz forma organizacji szkoleń 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, wykres z lewej strony: n=114, wykres z prawej strony n=97 

Formą wsparcia najczęściej oferowaną w ramach projektów Działania 9.4 PO KL są 

szkolenia/kursy/warsztaty (85,1%). Realizowano je głównie w formie stacjonarnej. Szkolenia e-

learningowe stanowiły wyłącznie 10,3% oferowanych form wsparcia. Nieco mniej – 9,3% oferty 

wsparcia stanowiły szkolenia stacjonarne łączone z elementem e-learningowym. Przedstawiony stan 

rzeczy świadczy o niskiej popularności szkoleń e-learningowych. Wyjaśnieniem może być także fakt, iż 

ponad połowa nauczycieli zrekrutowanych do projektów liczyła 40 lat życia i więcej i być może 

wykazywała zainteresowanie tradycyjnym modelem szkoleniowym. Kategoria „inne”  obejmuje staże oraz 

targi edukacyjne.  

Wykres 9. Formy wsparcia wskazywane przez beneficjentów  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Mixed-mode z beneficjentami projektów, możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

30  beneficjentów realizowanych projektów wskazało, iż w ramach udzielanego przezeń wsparcia 

występowały szkolenia/kursy/warsztaty, a 6 wskazało na studia podyplomowe. W zbiorze innych 

odpowiedzi znalazły się: studia wyższe, staż oraz wsparcie pomocnicze - opieka nad osobami zależnymi.  
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Wykres 10. Rodzaj zajęć oferowanych w ramach wsparcia  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Mixed-mode; n=33  

Wszyscy beneficjenci wskazali, iż w trakcie realizowanych zajęć występowały zajęcia praktyczne, zaś 31 

beneficjentów wskazało na zajęcia teoretyczne. Deklaracje te  nie są spójne z opinią uczestników, którzy 

wskazali, iż zajęcia nie zawsze miały wymiar praktyczny. Charakter zajęć został uznany za czynnik 

różnicujący ocenę szkolenia, co opisano w dalszym rozdziale dot. oceny wsparcia.  

Zakres tematyczny wsparcia 

Poniżej scharakteryzowano tematykę wsparcia świadczonego w ramach Działania 9.4 PO KL w 

województwie podkarpackim. 

Wykres 11. Tematyka realizowanych szkoleń/kursów/warsztatów wskazana w WND 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, liczba łącznie wskazanych szkoleń n=97   

 

Dominującą tematyką szkoleń była metodyka nauczania (27,8% wszystkich szkoleń) oraz 

kompetencje informatyczno-komputerowe (24,7%). Kursy przedmiotowe, związane stricte z 

nauczaną dziedziną stanowiły 14,4% oferowanych w Działaniu 9.4 PO KL szkoleń. Przykładem 

szkolenia zakwalifikowanego do tej kategorii jest np. szkolenie metodą MAG bądź kształtowanie pojęć 

matematycznych wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Niewiele mniej – 13,4% tematów szkoleń 

dotyczyło zagadnień psychologicznych. Przykładowe szkolenia, należące do niniejszej kategorii to: 

motywowanie uczniów do nauki, terapia pedagogiczna czy sposoby na najtrudniejsze sytuacje w klasie i 

szkole. Kursy dotyczące zarządzania stanowiły zaś 9,3%. Najrzadziej poruszaną tematyką był język obcy 

oraz szkolenia medyczne, związane z udzielaniem pierwszej pomocy.  
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Wykres 12. Tematyka realizowanego wsparcia wskazana przez beneficjentów projektów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Mixed-mode z beneficjentami projektów, bd=4 

Rozbieżność wyników otrzymanych w toku analizy tematów szkoleń prezentowanych we wnioskach o 

dofinansowanie oraz tematyki wskazywanej przez beneficjentów w badaniu Mixed-mode wynika z faktu, iż 

analiza desk research dotyczyła szczegółowej weryfikacji wszystkich (97) realizowanych szkoleń, natomiast 

realizatorzy projektów wybiórczo wskazywali w odpowiedziach otwartych ogólną tematykę kursów. 

Ponadto, część szkoleń realizowano w formie e-learningowej, co w przypadku analizy wniosków o 

dofinansowanie zostało sklasyfikowane jako odrębna kategoria, zaś beneficjenci każde z tego rodzaju 

szkoleń mogli uznać za informatyczne.  

Wykres 13. Tematyka realizowanych w ramach projektów studiów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie 

 

Drugą, pod względem częstości występowania, formą wsparcia, oferowaną w ramach projektów były 

studia. Jedna trzecia z nich dotyczyła zagadnień psychologicznych, np. terapia pedagogiczna czy 

oligofrenopedagogika; ponad jedna czwarta związana była z konkretnymi przedmiotami (np. wychowanie 

fizyczne, nauka plastyki), zaś jedna piąta z zarządzaniem (np. organizacja i zarządzanie oświatą). 

Najrzadziej oferowano studia informatyczne. 

W badaniu Mixed-mode przeprowadzonym z beneficjentami wskazane zostały tematy studiów, tj. 

zarządzanie, logopedia oraz oligofrenopedagogika
6
.  

Koszty projektów 

Poniżej analizie poddano została kwestia kosztów projektów. 

                                                      
6
 wyłącznie troje spośród sześciu beneficjentów oferujących wsparcie w postaci studiów wskazało szczegółowo tematykę studiów 
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Wykres 14. Wartość projektu przypadająca na jednego uczestnika 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK, n=35  

 

Jak wynika z danych przedstawionych na powyższym wykresie, w przypadku większości projektów koszty 

przypadające na jednego uczestnika mieściły się w przedziale 1-2 tysięcy zł. W przypadku pozostałych 

projektów koszty wyniosły do 1 tys. zł (1/5 projektów), 5 tys. zł i więcej (1/5 projektów) oraz mieściły się w 

przedziale 2-4 tys. zł (17,1%).  

Wykres 15. Średnie koszty projektów ogółem (systemowych i konkursowych) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, n=35 

Powyższy wykres przedstawia informacje dotyczące średnich kosztów realizacji projektów. Koszty te 

zgrupowano w cztery kategorie, tj. koszty zarządzania, koszty merytoryczne (obejmują one koszty 

związane m.in. z rekrutacją uczestników, promocją projektów, dodatkowych wynagrodzeniach personelu 

czy egzaminami) oraz koszty pośrednie. Średnia wartość projektów wynosiła ponad 681 tys. zł. Jak wynika 

z przedstawionych powyżej danych, największy udział w wartości projektów stanowią koszty merytoryczne 

– średnio wynosiły one niewiele ponad 511 tys. zł. Najmniejszy udział stanowiły koszty pośrednie – 

średnio ponad 56,8 tys. zł. Zarządzanie projektami to średni koszt w wysokości 113,6 tys. zł.  

Warto w tym miejscu zauważyć, iż ogółem koszty pośrednie projektów stanowią 11,1% kosztów 

bezpośrednich. Koszty zarządzania stanowią natomiast 16,7% ogółu kosztów projektu.  
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Wykres 16. Wielkość kosztów zarządzania, kosztów merytorycznych i kosztów pośrednich w projektach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, n=35 

Na wykresach przedstawionych powyżej znajduje się szczegółowy rozkład kosztów zarządzania, 

merytorycznych i pośrednich. Wynika z nich, iż zdecydowana większość projektów (65,7%) nie 

przekraczała kosztów zarządzania w wysokości 25 tys. zł. Koszty merytoryczne w przypadku większości 

projektów znajdowały się w przedziale 51 – 100 tys. zł, a koszty pośrednie nie przekraczały zazwyczaj 10 

tys. zł. 

Wykres 17. Średnie koszty projektów konkursowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, n=35 

Średnie koszty projektów konkursowych oraz projektów systemowych różnią się między sobą. Należy 

jednak zauważyć, iż w przypadku obu z nich koszty merytoryczne stanowią większość wartości projektu. 

Wykres przedstawiony powyżej zawiera informacje dotyczące projektów konkursowych. Średnia ich 

wartość wyniosła niecałe 200 tys. zł, z czego średnie koszty merytoryczne stanowiły ponad 140 tys. zł. 

Koszty pośrednie realizowanych projektów konkursowych stanowią 4,1% kosztów merytorycznych 

(bezpośrednich), natomiast koszty zarządzania to ponad jedna czwarta (25,3%) ogółu kosztów projektów. 

Wykres przedstawiony poniżej dotyczy średnich kosztów projektów systemowych. 

Wykres 18. Średnie koszty projektów systemowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, n=35 
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Średnia wartość tych projektów wynosi 8,7 mln zł, z czego koszty merytoryczne wyniosły ponad 6,6 mln zł. 

W przypadku projektów systemowych zaobserwowano mniejszą różnicę pomiędzy średnimi wydatkami na 

zarządzanie  oraz koszty pośrednie aniżeli w przypadku projektów konkursowych. Średnie koszty 

zarządzania wyniosły tu 1 171 156,99 zł, zaś koszty pośrednie 899 038,82 zł. Porównując koszty projektów 

systemowych do projektów realizowanych w trybie konkursowym, należy zauważyć, iż różnią się one nie 

tylko wielkością wykorzystanych środków. W projektach systemowych koszty pośrednie stanowią 13,6% 

kosztów merytorycznych, co trzykrotnie przewyższa udział tych kosztów w przypadku projektów 

konkursowych. Koszty zarządzania wynoszą natomiast 13,5% kosztów projektu, co stanowi z kolei, 

mniejszy udział tych kosztów, aniżeli w przypadku projektów konkursowych.  

Reasumując, pod względem kosztów zarządzania projekty konkursowe są droższe od projektów 

realizowanych w trybie systemowym, natomiast pod względem kosztów pośrednich droższe są 

projekty systemowe.   

Poniżej analizie poddano koszty projektów ze względu na formy i tematykę wsparcia. 

 Wykres 19. Średni koszt realizowanych w ramach projektów form wsparcia 

123 095,31 zł

29 945 zł
21 035,62 zł

2 974 zł

0 zł

20 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

120 000 zł

140 000 zł

szkolenia/kursy/warsztaty staże studia targi edukacyjne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, n=35 

Średnie wydatki na realizowane w ramach projektów formy wsparcia są widocznie zróżnicowane. 

Największe średnie koszty dotyczą szkoleń/kursów/warsztatów i wynoszą ponad 123 tys. zł. W drugiej 

kolejności najwyższe koszty dotyczyły organizowanych staży, jednak średnia wysokość była o prawie 100 

tys. zł niższa od średniego kosztu realizacji kursów. Niewiele mniej wyniósł średni koszt staży – 21 035,62 

zł. Na ostatnim miejscu pod względem wydatkowanych środków znajdują się targi edukacyjne.  

Projekty konkursowe a projekty systemowe 

W toku analizy dokonano porównania oferty projektów realizowanych w trybie konkursowym i 

systemowym. Weryfikacji poddano koszty projektów, liczbę uczestników oraz tematykę i organizację 

szkoleń. Jak wynika z wykresu przedstawionego poniżej – średni koszt realizacji projektu systemowego był 

zdecydowanie wyższy aniżeli średni koszt realizacji projektu w trybie konkursowym. 

Wykres 20. Średni koszt realizacji projektów oraz średnia liczba uczestników projektów systemowych i konkursowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK  
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Dwa spośród łącznej liczby 35 projektów, zrealizowano w trybie systemowym. Średni ich koszt wynosi 8,7 

mln zł, co jest kwotą aż czterokrotnie przewyższającą średnią wartość projektów realizowanych w  trybie 

konkursowym, wynoszącą nieco ponad 1,9 mln. Należy zauważyć, iż  koszty realizowanych projektów 

systemowych wynikają z czasu trwania ich realizacji, wynoszącego w przypadku projektu Podkarpackie 

szkolenie informatyczno-metodyczne 4,5 roku, zaś w przypadku projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, 

nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w 

województwie podkarpackim – 4 lata. Długość realizacji projektów oraz ilość osób objętych w tym okresie 

wsparciem, generuje koszty większe aniżeli realizacja projektów krótkotrwałych, adresowanych do 

mniejszej ilości osób. Łącznie, w projektach konkursowych wzieło udział 2483 uczestników, zaś w 

systemowych – aż 7268 uczestników, czyli blisko trzykrotnie więcej. Średnia liczba uczestników projektu 

systemowego to 3634 osób, zaś projektu konkursowego – 75 osób. Jednakże dokonując analizy ilości 

środków przypadających na jednego uczestnika zauważymy, iż kwoty te nie są bardzo zróżnicowane. W 

projekcie systemowym kwota ta wyniosła 2394,06 zł, natomiast w projekcie konkursowym 2602,83 zł. 

Wykres 21. Formy wsparcia oferowane w ramach projektów systemowych oraz konkursowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, liczba form wsparcia realizowana w ramach projektów 

systemowych n=30, liczba form wsparcia realizowanych w ramach projektów konkursowych n=84 

Formą wsparcia oferowaną w ramach projektów najczęściej były szkolenia, przy czym w przypadku 

projektów realizowanych w trybie systemowym była to jedyna występująca forma wsparcia. W projektach 

konkursowych uczestnikom oferowano również studia (17,9%).  

Wykres 22. Tematyka realizowanych szkoleń w ramach projektów konkursowych i systemowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, liczba szkoleń realizowana w ramach projektów 

systemowych n=30, liczba szkoleń realizowanych w ramach projektów konkursowych n=67 
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Dane przedstawione na powyższym wykresie obrazują różnice w tematyce szkoleń realizowanych w 

ramach projektów systemowych i konkursowych. Pierwsze z nich, ukierunkowane były przede wszystkim 

na metodykę nauczania (60%). Sytuacja ta wynika z samej specyfiki projektów systemowych, które są 

powiązane z założeniami polityki rozwoju. W ramach projektów konkursowych dominowały szkolenia o 

tematyce informatycznej (34,3%), psychologicznej (17,9%) oraz stricte przedmiotowe (16,4%).   

Wykres 23. Forma organizacji szkoleń realizowanych w ramach projektów konkursowych i systemowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o dofinansowanie, liczba szkoleń realizowana w ramach projektów 

systemowych n=30, liczba szkoleń realizowanych w ramach projektów konkursowych n=67 

Zarówno w przypadku projektów systemowych, jak i konkursowych dominującą formą organizacji szkoleń 

jest spotkanie stacjonarne. Blended-learning częściej występował w przypadku szkoleń realizowanych w 

ramach projektów systemowych, zaś e-learning w ramach projektów konkursowych.  

Wsparcie EFS a oferta rynkowa  

Dane przedstawione w niniejszym podrozdziale dotyczą charakterystyki wsparcia oferowanego poza 

Działaniem 9.4 PO KL i mają na celu określenie jak oferta projektowa przedstawia się w porównaniu do 

oferty rynkowej i bezpłatnej – w ramach ośrodków kształcenia nauczycieli. Analizie poddano występujące 

formy wsparcia, tematykę, koszty oraz organizację wsparcia.  

Zakres czasowy analizowanych ofert szkoleniowych obejmował okres 01.01.2015 – 30.09.2015r. Analizie 

poddano oferty zamieszczane na stronach podkarpackich ośrodków zajmujących się kształceniem 

nauczycieli, tj. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie; Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Sanoku; Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz 

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Pod uwagę wzięto także wsparcie oferowane przez 

instytucje szkoleniowe, kierujące szkolenia do zróżnicowanych grup (m.in. nauczycieli). Ich źródłem był 

portal inwestycjawkadry.info.pl.  

Wykres 24. Oferty skierowane do nauczycieli w okresie 01.01 – 30.09.2015r.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, ilość analizowanych ofert: n=763 
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W przeciągu dziewięciu, poddanych analizie miesięcy najwięcej ofert skierowanych do nauczycieli 

pojawiło się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – stanowią one ponad 

83% ogółu analizowanych ofert. Pozostałe ośrodki edukacyjne nie przedstawiały tak bogatej oferty. 

Również inne instytucje szkoleniowe nie kierowały do nauczycieli tak dużej ilości kursów i szkoleń.  

Wykres 25. Formy wsparcia występujące w ofercie rynkowej i EFS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, wsparcie projektowe: n=114, instytucje szkoleniowe: n=42, podmioty 

kształcące nauczycieli: n=694, bd=27 

Cechą różnicującą ofertę EFS i rynkową jest występowanie w tej drugiej formy warsztatowej – zarówno 

wśród podmiotów zajmujących się kształceniem nauczycieli, jak i instytucji szkoleniowych. Należy 

pamiętać, iż formą wsparcia w ofercie EFS były także studia.  

 

Tematyka szkoleń oferowana przez podmioty kształcące nauczycieli, instytucje szkoleniowe oraz 

beneficjentów jest bardzo zróżnicowana. Należy zauważyć, iż pierwsza z omawianych grup prowadzi 

działalność skierowaną stricte do nauczycieli i kadry zarządzającej szkół. W związku z tym, wydaje się, iż 

oferowane przez nich szkolenia mogą stanowić odzwierciedlenie podstawowych potrzeb tejże grupy. 

Tematyka proponowanych szkoleń dotyczyła tu najczęściej zagadnień psychologicznych (28,9%) oraz 

metodyki nauczania (27,5%). Oferta podmiotów kształcących nauczycieli jest także bardziej 

zróżnicowana, w porównaniu z ofertą EFS i ofertą instytucji szkoleniowych. 
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Wykres 26. Tematyka szkoleń występujących w ofercie podmiotów kształcących nauczycieli, instytucji szkoleniowych i 

wsparciu EFS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, wsparcie projektowe: n=114, instytucje szkoleniowe: n=41, bd=1, podmioty 

kształcące nauczycieli: n=720, bd=1 

Instytucje szkoleniowe – jako podmioty oferujące szkolenia wielobranżowe, nieskierowane bezpośrednio 

do żadnej grupy docelowej – proponowały najczęściej kursy z zakresu danego przedmiotu (29,3%), 

metodyki nauczania (22%) oraz emisji głosu (22%). Być może tutaj nauczyciele szukają szkoleń, które nie 

są oferowane (lub pojawiają się stosunkowo rzadko) przez podmioty działające wyłącznie w branży 

edukacyjnej. Wsparcie oferowane przez beneficjentów w projektach finansowanych ze środków EFS było 

natomiast odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby założonych grup docelowych i dotyczyło najczęściej 

metodyki nauczania (24,6%), informatyki (22,8%), aspektów psychologicznych (15,8%) oraz 

przedmiotowych (14,9%).   

Mając na uwadze powyższe dane, należy zauważyć, iż omawiane podmioty uzupełniają się pod 

względem oferowanego wsparcia. Tematyką występującą zdecydowanie najczęściej, dotyczącą w 

podobnym stopniu wszystkich badanych podmiotów jest metodyka nauczania.  
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Wykres 27. Organizacja wsparcia występująca w ofercie rynkowej i projektowej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, wsparcie projektowe: n=114, instytucje szkoleniowe: n=42, podmioty 

kształcące nauczycieli: n=53, bd=668 

Jeśli chodzi o tryb organizacji szkoleń, dominującą formą są tradycyjne szkolenia stacjonarne, 

organizowane w formie spotkań
7
. Dotyczy to wszystkich kursów realizowanych przez podmioty kształcące 

nauczycieli oraz ponad 95% instytucji szkoleniowych. Najkorzystniej pod względem organizacji prezentuje 

się wsparcie projektowe, w ramach którego 8,8% szkoleń zrealizowano w formie e-learningu, a 7,9% w 

formie b-learningowej. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o braku zaufania realizatorów do tego typu 

rozwiązań, bądź o braku popytu na tego rodzaju formę organizacji szkolenia.  

Wykres 28. Czas trwania wsparcia w ofertach rynkowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, instytucje szkoleniowe: n=33, bd=9, podmioty kształcące nauczycieli: 

n=688, bd=33 

Szkolenia oferowane przez podmioty kształcące nauczyli i instytucje szkoleniowe różnią się także pod 

względem czasu trwania oferowanych szkoleń. W pierwszej grupie, niemalże wszystkie (96,8%) oferowane 

kursy trwają do 10 godzin. Jeśli chodzi o instytucje szkoleniowe, dominuje również tez zakres czasowy 

(60,6%), jednakże ponad ¼ oferowanych szkoleń (27,3%) trwała 31 i więcej godzin. Dysproporcja ta może 

wynikać ze znajomości potrzeb grupy docelowej.  W wywiadach eksperckich, udzielonych przez podmioty 

zajmujące się kształceniem nauczycieli, zaznaczano, iż preferują oni krótkie formy wsparcia. Innym 

wyjaśnieniem proponowanej długości szkolenia może być fakt rozbieżności tematycznej. Podmioty 

kształcące nauczycieli oferowały zdecydowanie częściej niż instytucje szkoleniowe (28,9% vs 2,4%) kursy z 

zakresu psychologicznego, natomiast instytucje szkoleniowe proponowały częściej od podmiotów 

kształcących nauczycieli szkolenia przedmiotowe (29,3% vs 3,6%) oraz dotyczące emisji głosu (22% vs 

1,4%). Na zgłębienie wiedzy dotyczącej ww. tematyki potrzebna jest większa ilość czasu.  

                                                      
7
 Łącznie przeanalizowano 763 oferty, jednakże wyłącznie w 95 znalazła się informacja dotycząca organizacji szkolenia (czy było ono stacjonarne, e-

learningowe bądź b-learningowe). Można domniemać, iż brak informacji o e-learningu/b-learningu świadczy o stacjonarnej jego realizacji. Jednakże, 

informacja ta nie została zawarta wprost w treści ogłoszenia. 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

34 

Wykres 29. Rodzaj wsparcia oferowanego na rynku skierowanego do nauczycieli 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, instytucje szkoleniowe: n=42, podmioty kształcące nauczycieli: n=666, 

bd=55 

Zarówno podmioty kształcące nauczycieli, jak i instytucje szkoleniowe oferują przede wszystkim wsparcie 

płatne. W przypadku pierwszej grupy odsetek płatnych kursów wynosi ponad 96%, w przypadku drugiej – 

90,5%. Wsparcie bezpłatne proponowane jest rzadko, przy czym częściej przez instytucje szkoleniowe.  

Szkolenia, które realizowane były przez podmioty kształcenia nauczycieli bezpłatnie, trwały nie dłużej niż 

10 godzin i dotyczyły m.in. tematyki związanej z metodyką nauczania, psychologicznymi aspektami oraz 

zarządzaniem. W przypadku kursów realizowanych przez instytucje szkoleniowe – czas ich trwania wynosił 

od 40 – 80 h, tematyka dotyczyła zaś metodyki nauczania, informatyki oraz nauczanego przedmiotu.  

Wykres 30. Miejsce świadczenia wsparcia w ofercie rynkowej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, instytucje szkoleniowe: n=42, podmioty kształcące nauczycieli: n=685, 

bd=36,  

Miejscem świadczenia wsparcia przez instytucje szkoleniowe jest najczęściej Rzeszów. Poza nim, szkolenia 

realizowano również w Przemyślu i Czudcu. Również podmioty kształcące nauczycieli oferowały kursy w 

Rzeszowie (24,1%), Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu (22,9%) oraz Sanoku, Mielcu i Jaśle. Nie jest to jednak 

cechą różnicującą analizowane grupy. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż podmioty kształcące nauczycieli 

posiadały w ww. miejscowościach siedzibę lub oddział.  

Odbiorcami wsparcia są w zdecydowanej większości nauczyciele. Szkolenia skierowane do kadry 

zarządzającej dotyczyły 5,3% instytucji szkoleniowych oraz tylko 0,3% podmiotów kształcących nauczycieli.  
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Wykres 31. Koszty wsparcia oferowanego na rynku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie web research, instytucje szkoleniowe: n=38, podmioty kształcące nauczycieli: n=27, 

bd=606, wsparcie projektowe: n=28 

Przedstawiona na powyższym wykresie cena oferowanych usług szkoleniowych jest ceną całego szkolenia 

dla jednego uczestnika. Z analizy wynika, iż koszty wsparcia oferowanego na rynku przez podmioty 

kształcące nauczycieli, instytucje szkoleniowe oraz wsparcie udzielane w ramach projektu są zróżnicowane. 

Należy jednak zauważyć, iż tylko nieliczne oferty rynkowe posiadały opublikowane informacje o cenie 

szkolenia. Z kolei w przypadku wsparcia EFS – w celu uniknięcia zniekształceniu danych – z analizy 

wyłączono siedem projektów, które poza wsparciem szkoleniowym oferowały również innego rodzaju 

wsparcie (studia, targi edukacyjne) albo oferowały wyłącznie studia podyplomowe.  

Koszty wsparcia oferowanego na rynku przez podmioty kształcące nauczycieli nie przekraczają 500 zł. 

Istotne jest, że ponad połowa (51,9%) z nich nie przekracza kwoty 100 zł, pozostałe z nich nie przekraczają 

natomiast kwoty 300 zł. W przypadku instytucji szkoleniowych koszt szkoleń kierowanych do nauczycieli 

nie przekracza głównie 500 zł (57,9%), jednakże występują także szkolenia w przedziale cenowym 501-

1000 zł (34,2%) oraz 1001-1500 zł (7,9%). Należy jednak pamiętać, iż szkolenia oferowane przez te 

instytucje są dłuższe i dotyczą innej, niż w przypadku proponowanych przez podmioty kształcące 

nauczycieli, tematyki. Najdroższe okazują się być szkolenia i kursy realizowane w ramach komponentu 

regionalnego PO KL, gdzie koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika bardzo rzadko mieścił się 

w 500 zł, a o wiele częściej wynosił 5001-100 zł (28,6%), 1001-1500 zł (21,4%) oraz 2 tys. zł i więcej 

(21,4%). 

 

Kwestia porównania oferty wsparcia występującej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.4 PO 

KL do oferty rynkowej oraz oferty bezpłatnej została podniesiona także w badaniu jakościowym, 

realizowanym z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przedstawicielami podmiotów 

zajmujących się kształceniem nauczycieli. Zdania są podzielone: część badanych uważa, iż dostępna oferta 

rynkowa jest zbieżna ze wsparciem oferowanym w ramach Działania 9.4 PO KL, przy czym na atrakcyjność 

drugiej z nich wpływa aspekt bezpłatności – istotny w przypadku osób, których nie stać na udział w 

płatnych szkoleniach bądź studiach. Zdaniem badanych atrakcyjność wsparcia unijnego wynika także ze 

stosowania nowych rozwiązań oraz możliwości zakupu innowacyjnego sprzętu, na którym mogą pracować 

uczestnicy kursów. Pozostała część badanych jest zdania, iż oferta realizowanych projektów jest 

uzupełnieniem istniejącej oferty rynkowej.   

 

Jeżeli mówimy o wsparciu komercyjnym, czyli poszukiwaniu oferty edukacyjnej przez doskonalących się nauczycieli i 

konieczności uiszczania opłat za to, to oczywiście oferta [wsparcia realizowana w Działaniu 9.4 PO KL] jest znacznie 

bardziej atrakcyjna. Natomiast programowo jest ona uzupełniająca. (Przedstawiciel Kuratorium Oświaty) 
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Za cechę negatywną rynkowej oferty szkoleniowej uznano natomiast fakt, iż świadczeniodawcy nie zawsze 

osadzeni są w kontekście oświatowym i mają rozeznanie w rzeczywistych potrzebach edukacyjnych 

nauczycieli.  

 

Firmy doskakują i odskakują od szkoły, można powiedzieć, one nie czują systemu oświaty. One nie są tutaj znawcami. 

(Przedstawiciel podmiotu kształcącego nauczycieli) 

 

Jeśli chodzi o porównanie oferty wsparcia w realizowanych projektach do istniejącej na rynku oferty 

bezpłatnej, stwierdzono, iż są one zbieżne. Jednakże, z uwagi na istniejące wsparcie finansowe, 

umożliwiające współpracę z doświadczonymi trenerami, wsparcie w ramach Działania 9.4 PO KL uznano za 

bardziej atrakcyjne od oferty bezpłatnej.   

 

Dzięki środkom unijnym mogę sprowadzać fachowców z „wyższej półki”, bo mam za co im zapłacić. (…) Mogę 

powiedzieć, że dzięki tym środkom jest większa atrakcyjność [projektów], bo (…) można głębiej wejść w specjalizacje i 

ściągać fachowców wąsko-tematycznych, których nie zawsze mam w swojej firmie. (Przedstawiciel podmiotu 

kształcącego nauczycieli) 

Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

1.  W ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim zrealizowano 35 projektów o łącznej 

wartości 23 899 720,62 PLN, w tym 2 projekty realizowane były w trybie systemowym.  

2.  Łącznie w projektach wzięło udział 9751 osób, z czego ponad 83% stanowiły kobiety. 45% uczestników 

pochodziło z terenów wiejskich.  Wsparciem objęto co czwartego nauczyciela  w regionie. Wsparcie 

było najbardziej zintensyfikowane w powiecie tarnobrzeskim. Nie ma istotnych pod względem 

statystycznym różnic między strukturą uczestników projektów a całą populacją nauczycieli w 

województwie podkarpackim ze względu na płeć. 

3.  Uczestnicy to głównie osoby w przedziale wiekowym 31-50 lat – w szczególności 46-50 lat (20,8%) oraz 

41-45 lat (19,7%). W trakcie udziału w projekcie ponad połowa nauczycieli posiadała stopień 

nauczyciela dyplomowanego, niemal jedna czwarta stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 

najmniejsze grono reprezentowane było przez stażystów. Co najmniej 25% badanych osób z 

najniższym stażem pracy nie przekroczyło 9 lat pracy, zaś 25% badanych osób z najwyższym stażem 

pracy, to osoby aktywne zawodowo w roli nauczyciela od ponad 23,5 lat. Przeciętny okres stażu pracy 

to 16 lat.  

4.  Spośród pracowników szkół podstawowych najwięcej osób nauczało przedmiotów, tj. edukacja 

wczesnoszkolna (33,1%), język polski (21%) oraz matematyka (12,9%). Przedstawiciele szkół 

gimnazjalnych nauczali częściej w porównaniu do pozostałych grup: matematyki, języka nowożytnego 

fizyki, chemii, historii, wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie. Natomiast uczestnicy 

projektów zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych nauczali najczęściej przedmiotów kształcenia 

zawodowego (60,8%). 

5.  35 projektów realizowało 22 beneficjentów. Blisko połowa projektów była realizowana przez jednostki 

organizacyjne JST.  

6.  W projektach oferowano przed wszystkim wsparcie szkoleniowe. Tematyka szkoleń realizowanych w 

projektach dotyczyła najczęściej metodyki nauczania oraz TIK. 

7.  W przypadku większości projektów koszty przypadające na jednego uczestnika mieściły się w 

przedziale 1-2 tysięcy zł. Średnia wartość projektów wynosiła ponad 681 tys. zł. 

8.  Projekty systemowe różnią się od projektów realizowanych w trybie konkursowym średnią wartością 

projektu, liczbą uczestników oraz tematyką realizowanych szkoleń. Cechą łączącą oba tryby realizacji 

projektów jest najczęściej oferowana forma wsparcia - szkolenia oraz (stacjonarna) forma ich 

organizacji. Generalnie, pod względem kosztów zarządzania projekty konkursowe są droższe od 
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projektów realizowanych w trybie systemowym, natomiast pod względem kosztów pośrednich droższe 

są projekty systemowe.   

9.  Oferta wsparcia w realizowanych projektach – pod względem realizowanej tematyki – zdaje się być 

uzupełnieniem oferty rynkowej. W przeciwieństwie do oferowanej najczęściej w ramach wsparcia EFS 

tematyki TIK, w ofercie rynkowej dominowały tematy psychologiczne. Różnic nie dostrzeżono pod 

względem organizacji wsparcia – w obu ofertach dominuje stacjonarna (bezpośrednia) forma 

prowadzenia szkoleń. W przypadku ofert instytucji szkoleniowych dominującym miejscem realizacji 

usług jest Rzeszów, zaś podmioty kształcące nauczycieli celują z ofertą do osób zamieszkujących 

główne miasta podregionów.  
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PRZEBIEG REALIZOWANYCH PROJEKTÓW - KWESTIE PROBLEMOWE  

W poniższym podrozdziale wskazano jakie problemy pojawiały się w trakcie realizacji projektów oraz  

które z nich skutkowały zmianami merytorycznymi w projekcie. Określono w  jakim stopniu wprowadzone 

zmiany dotyczyły wskaźników, w jakim kosztów (różnice pomiędzy kosztem planowanym a wykonaniem), 

organizacji wsparcia i innych kwestii. Zidentyfikowano także sposoby radzenia sobie z problemami 

występującymi w trakcie realizacji ewaluowanych projektów. 

Problemy i trudności w projektach 

Beneficjentów Działania 9.4 PO KL poproszono w badaniu mixed-mode o wskazanie problemów i 

trudności, na które napotkali podczas realizacji projektów. Ich ranking został przestawiony na poniższym 

wykresie. 

Wykres 32. Problemy występujące w trakcie realizacji projektów wskazywane w badaniu mixed-mode 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z beneficjentami projektów Działania 9.4 PO KL, n=33, 

pytanie wielokrotnego wyboru - odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

W przypadku ponad 40% projektów nie wystąpiły żadne problemy realizacyjne. Co trzeci beneficjent 

przyznaje, że utrudnieniem dla niego była biurokracja związana z realizacją i rozliczaniem projektu. Co 

piąty – że problem stanowiły zmieniające się w trakcie realizacji projektu wytyczne, interpretacje i inne 

przepisy. Ponad 18% beneficjentów miało trudności ze stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych w 

projekcie. Rezygnacje uczestników w trakcie trwanie projektów stanowiły problem dla 15,2% 

beneficjentów. Zaś trudności w rekrutacji uczestników do projektu zgodnie z założeniami określonymi we 

wniosku o dofinansowanie dotyczyły 12,1% z nich. Co dziesiąty beneficjent napotkał na problemy 

kadrowe związane z rotacją kadry projektu oraz trudności z zachowaniem płynności finansowej wynikające 

z opóźnień w realizowanych płatnościach.  

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zidentyfikowane problemy nie są bolączką jedynie podkarpackiego 

komponentu regionalnego PO KL, problemy z biurokracją czy zmieniającymi się przepisami są 

identyfikowane w wielu badaniach ewaluacyjnych dotyczących PO KL np. Badanie efektów projektów 

realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie 
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kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie 

edukacji
8
, dlatego ich charakter należy uznać za systemowy. 

W projektach systemowych napotkano przede wszystkim na utrudnienia wynikające z rotacji pracowników 

zajmujących się realizacją projektu, rezygnacji z uczestnictwa w projekcie oraz biurokracji. Nie stanowiły 

natomiast dla beneficjenta projektów systemowych problemu kwestie finansowe tj.  kłopoty z 

wydatkowaniem środków, problemy z przepływem środków ze strony IP czy trudności z płynnością 

finansową wynikające z opóźnień w płatnościach oraz kadrowe tj. ilość pracowników do obsługi projektu. 

Natomiast dla beneficjentów projektów konkursowych największy problem stanowiły zmieniające się 

wytyczne, interpretacje i inne  przepisy oraz biurokracja. 

Ponadto, żaden z beneficjentów Działania 9.4 PO KL nie wskazał na takie kwestie jak: 

 trudności we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

 niewystarczające kwalifikacje personelu, 

 nieadekwatność form wsparcia do potrzeb  odbiorców (potencjalnych uczestników). 

Wśród innych wskazywanych trudności zwracano uwagę na problemy wynikające z konieczności uzyskania 

wkładu własnego od JST, trudności w dostosowaniu czasu realizacji szkoleń do możliwości udziału w nich 

nauczycieli i dyrektorów szkół, trudności we współpracy z wykonawcami, a także kwestię nieuzyskania 

oczekiwanych efektów wsparcia: 

 

Dyrekcja wymagania ograniczyła do uczestniczenia w kursie i otrzymaniu zaświadczeń. Nauczyciele nie 

zdecydowali się na wprowadzanie na lekcjach narzędzi poznanych podczas zajęć, co było celem projektu. 

W szkole nie nastąpiły zmiany. Może szczątkowe u niektórych nauczycieli. 

 

Jeśli chodzi o skumulowanie występujących trudności w ramach poszczególnych projektów, to w 14 –tu na 

33 poddanych badaniu Mixed-mode projektach nie wystąpiły – według deklaracji beneficjentów – żadne 

problemy, w kolejnych 5-ciu  projektach wystąpił jeden z omawianych problemów, kolejnych 5-ciu 

projektach – dwa problemy. W przypadku 6-ciu projektów napotkano na trzy różne rodzaje problemów. 

W dwóch z ewaluowanych projektów zidentyfikowano 5 rodzajów trudności i w jednym – aż 7. Największa 

ilość  problemów – biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie rodzajowe - występowała w projektach 

systemowych.   

 

Problemy występujące w trakcie realizacji projektów zidentyfikowano także w oparciu o analizę desk 

research wniosków o płatność. Poniżej przedstawiono skategoryzowane i skwantyfikowane problemy 

wskazywane przez wszystkich beneficjentów Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim we 

poszczególnych wersjach składanych wniosków o płatność (WOP). 

Łącznie przeanalizowano 184 WOP dotyczących 35 realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL 

projektów. Biorąc pod uwagę średnia arytmetyczną, w jednym wniosku o płatność wskazywano na 1,3 

rodzajów problemów, największa liczba różnych rodzajów problemów wskazanym w jednym wniosku o 

płatność wynosiła 5, najmniejsza 0. Uwzględniając różną ilość złożonych WNP w poszczególnych 

projektach realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim, przeciętnie w 

jednym WNP (w okresie objętym WNP) zgłoszono jeden problem czy trudność w realizacji projektu.
9
 W 

dziewięciu z analizowanych 35 projektów w całym okresie realizacji projektu nie zgłoszono żadnego 

problemu we wnioskach o płatność. W kolejnych dziewięciu projektach zgłoszono średnio od 0,3 do 0,9 

problemu czy trudności na wniosek.  W sześciu projektach zgłaszano przeciętne po 1 problemie. W 

kolejnych sześciu – średnio od 1,3 do 1,6 rodzajów trudności na wniosek. W trzech projektach – 

                                                      
8
 zob. PBD Re-Source (2013) Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu 

dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji, Poznań, s. 5. 

9
 średnia ważona 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

40 

przeciętnie od 2,3 do 2,8 różnego rodzaj problemów na jeden złożony wniosek o płatność. W dwóch 

projektach w każdym ze składanych wniosków o płatność zgłaszano średnio po 3,1 i 3,4 różnych rodzajów 

problemów. Oba ww. projekty realizowane były w trybie systemowym.   

Poniżej przedstawiono strukturę rodzajową zgłaszanych we WNP problemów i trudności.  

Wykres 33. Struktura rodzajowa problemów i trudności zgłaszanych we wnioskach o płatność 
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32,6%

0% 10% 20% 30% 40%

sytuacja gospodarcza w kraju (kryzys finansowy)

niewystarczające kwalifikacje personelu P. instytucji

trudności we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

rotacja pracowników zajmujących się realizacją projektu

zmieniające się wytyczne, interpretacje i inne  przepisy

trudności z płynnością finansową wynikające z opóźnień w płatnościach

problemy z przepływem środków ze strony IP

problemy we współpracy z dyrektorami placówek z których rekrutowani byli …

rezygnacje z uczestnictwa w projekcie

biurokracja

trudności ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

nieadekwatność form wsparcia do potrzeb  odbiorców (potencjalnych uczestników) 

niewystarczająca ilość pracowników w P. instytucji

kłopoty z wydatkowaniem środków

opóźnienia wobec harmonogramu

trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu

inne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy WNP, n=184, odsetki nie sumują się do 100% - beneficjent w jednym WNP mógł 

wskazać więcej niż 1 rodzaj problemów 

Najczęściej występujący rodzaj problemu, zgłaszany w trzeciej części zatwierdzonych WNP został 

sklasyfikowany do kategorii inne. Należą do niej takie problemy ja np.:  niska zdawalność egzaminów 

certyfikowanych, trudności z terminowym powołaniem zespołu ds. systemu szkoleń i szkół, utrudnienia 

wynikające z opóźnień w rozliczaniu wydatków, niemożność zakwalifikowania uczestników na egzamin 

Państwowy (za mało miejsc, odległe terminy), ograniczenia prawne (osoby chętne prywatnie opłacić 

wpisowe, zamiast szkół, ale przepisy na to nie pozwalają), wzrost cen, ryzyko odwołania wybranych przez 

uczestników zajęć na uczelniach z powodu zbyt małej ilości chętnych, konieczność podziału szkolenia 

zaplanowanego w 1 grupie na 2 mniejsze realizowane bliżej miejsca zamieszkania grupy docelowej itp. 

Drugi problem, jeśli chodzi o częstość zgłaszania przez beneficjentów we wnioskach o płatność dotyczy 

trudności w rekrutacji grupy docelowej. Wskazano na niego w przypadku 27,7% analizowanych WNP. 

Trzeci, pod względem częstości wskazywania przez beneficjentów we WNP - opóźnień wobec 

harmonogramu. Zgłoszono go w 14,7% WNP. Pozostałe trudności wskazywane były znacznie rzadziej. 

Jak widać, ranking problemów wskazywanych przez beneficjentów w badaniu ewaluacyjnym, często 

po upływie kilku lat od realizacji projektu jest nieco inny niż ranking problemów ujawniających się 

na bieżąco, w okresie realizacji i rozliczania (częściowego i końcowego) projektów. Wtedy na plan 

pierwszy wysuwały się trudności w rekrutacji uczestników oraz opóźnienia harmonogramowe, a 

obecnie beneficjenci pamiętają przede wszystkim utrudnienia formalno-prawne.  
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Beneficjenci zostali poproszeni o porangowanie tj. ocenę na skali od 1 do 5 wskazywanych przez siebie 

trudności, gdzie 1 oznacza problemy najmniej istotne, a 5 najbardziej dotkliwe i istotne dla realizacji 

projektu
10

.  

Najbardziej istotnym dla powodzenia projektu problemem okazała się być kwestia współpracy z 

dyrektorami placówek, z których rekrutowani byli uczestnicy projektu. W drugiej kolejności beneficjentom 

doskwierały problemy wskazywane jako inne oraz biurokracja.  

Wśród sposobów, które stosowali beneficjenci Działania 9.4 PO KL, by zniwelować występujące w trakcie 

realizacji projektów problemy i trudności, wskazywano na następujące rozwiązania: 

 rozszerzenie obszaru rekrutacji 

 zaangażowanie dodatkowych zasobów kadrowych i wydłużenie czasu pracy 

 podjęcie lub zacieśnienie współpracy z organami prowadzącymi i dyrekcją placówek w zakresie 

rekrutacji 

 modyfikacje w zakresie organizacji wsparcia w szczególności terminów szkoleń i dostosowanie ich 

do potrzeb i  możliwości uczestników 

 podniesienie jakości personelu projektu poprzez dodatkowe szkolenia i rekrutację wykwalifikowanej 

kadry 

 przygotowywanie gotowych wzorów dokumentów 

 przedłużenie okresu realizacji projektu 

 negocjacje 

 założenie środków własnych 

Zmiany w projektach 

W badaniu mixed-mode beneficjenci wskazali także które z występujących w trakcie realizacji projektu 

trudności  przyczyniły się do wprowadzenia zmian w założeniach projektowych. Były to: 

 trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu  - 2 projekty 

 kłopoty z wydatkowaniem środków – 1 projekt 

 zmieniające się wytyczne, interpretacje i inne  przepisy – 2 projekty 

 rezygnacje z uczestnictwa w projekcie – 3 projekty 

 trudności ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - 1 projekt 

 biurokracja – 2 projekty 

Zmiany w projektach wskazywane przez beneficjentów w badaniu mixed-mode, które wprowadzono 

odnosiły się do: zmian w zakresie ilości uczestników i formy wsparcia, poszerzenia rekrutacji na inne 

powiaty, wprowadzenia nowego kursu oraz zwiększenia ilości grup w wybranych kursach, zmiany tematyki 

szkoleń i kursów, zakupu sprzętu komputerowego oraz wypożyczenia wyposażenia niezbędnego do 

przeprowadzenia szkoleń (w sytuacji opóźnień związanych ze stosowaniem PZP). 

Pełną identyfikację wprowadzonych zmian w projektach, w tym określenie ich charakteru i skutków 

przeprowadzono w oparciu o analizę desk research dokumentacji projektowej - tzw. teczek projektowych. 

Polegała ona na kategoryzacji i analizie spraw będących przedmiotem korespondencji między 

beneficjentem a WUP w Rzeszowie na etapie realizacji i rozliczania projektu.  W analizie nie uwzględniano 

                                                      
10

 dany problem był oceniany przez tych beneficjentów, którzy wskazali na jego występowanie w projekcie; trudności w rekrutacji uczestników 

należących do grupy docelowej projektu – ocena: 3,00 (n=3); kłopoty z wydatkowaniem środków n=1; problemy z przepływem środków ze strony IP – 

ocena: 3,00 (n=1); rotacja pracowników zajmujących się realizacją projektu – ocena: 3,00 (n=3); trudności ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – ocena: 3,00 (n=6), zmieniające się wytyczne, interpretacje i inne  przepisy' – ocena: 3,43 (n= 7); trudności z płynnością finansową 

wynikające z opóźnień w płatnościach – ocena: 3,50 (n=4); rezygnacje z uczestnictwa w projekcie – ocena: 3,60 (n=5); niewystarczająca ilość 

pracowników w P. instytucji – ocena: 4,00 (n= 2); sytuacja gospodarcza w kraju (kryzys finansowy) – ocena: 4,00 (n=1); biurokracja – ocena: 4,09 (n=11); 

inne problemy – ocena: 4,25 n=4; problemy we współpracy z dyrektorami placówek z których rekrutowani byli uczestnicy projektu – ocena: 5,00 n=2,  

wartości przedstawiają średnią ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza problemy najmniej istotne, a 5 najbardziej dotkliwe i istotne dla realizacji 

projektu. 
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zmian o charakterze formalnym takich jak np. wydłużenie okresu na złożenie wniosku, oświadczenia, 

wyjaśnienia itd. zmiana numeru rachunku bankowego beneficjenta czy jego siedziby lub struktury oraz 

zmian mających charakter korekt błędów czy omyłek pisarskich we wnioskach o płatność czy wnioskach o 

dofinansowanie. W ramach analizy dokumentacji 35 projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO 

KL w województwie podkarpackim zidentyfikowano 2433 pism w sprawach zawiązanych z ww. projektami, 

z czego 271 pism dotyczyło zmian w projektach, co stanowi 11,1 % ogółu korespondencji między WUP a 

beneficjentami., średnio 7,7 pism w sprawie zmian na projekt. Jednocześnie w tej samej sprawie 

najczęściej sporządzano więcej niż jedno pismo np. prośba beneficjenta o zmianę i odpowiedź WUP z 

akceptacją prośby lub częściową akceptacją. W przypadku niektórych próśb o zmiany projekcie 

zewidencjonowanych pism było więcej niż dwa np.  prośba beneficjenta o zmianę i odpowiedź WUP z 

prośbą o uszczegółowienie/dosłanie dodatkowych informacji, pismo beneficjenta z wyjaśnieniami, 

odpowiedź WUP z akceptacją prośby o zmianę.  

Po przeprowadzeniu deduplikacji i wyłączeniu z analiz pism w tych samych kwestiach, zgodnie z 

przykładami powyżej, łączenie we wszystkich projektach wystosowano 145 próśb o zmiany w projektach, 

które ostatecznie zostały zaakceptowane lub częściowo zaakceptowane, czyli średnio 4,1 na projekt 

(minimalnie – 0 w jednym z projektów konkursowych, maksymalnie -  19 i 27 w dwóch projektach 

systemowych). Analizowane pisma w sprawie zmian w projektach dotyczyły od 1 do 6 różnych rodzajów 

zmian. Średnio w jednym piśmie wnioskowano o wprowadzenie 1,6 różnych rodzajów zmian w 

realizowanym projekcie. Poniżej przedstawiono charakterystykę zmian projektowych dotyczących 

ewaluowanych projektów ze względu na rodzaj zmiany.  

Tabela 2. Rodzaje zmian w projektach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim 

Rodzaj zmian projektowych ilość spraw 

% 

pism 

finansowe (przesunięcia między pozycjami budżetu, łączenie pozycji itp.) 62 42,8% 

w tym: oszczędności w projekcie (np. oszczędności poprze targowe) 11 7,6% 

harmonogram (w tym harmonogram płatności) 50 34,5% 

personalne (zmiana osoby na danym stanowisku, a także zamiana 1 etatu na 2x0,5 etatu itp.) 47 32,4% 

w zakresie wskaźników (ilość uczestników poszczególnych form i/lub ogółem) 21 14,5% 

merytoryczne (zmiana lub wprowadzenie nowego tematu szkolenia, kierunku studiów itp.) 16 11,0% 

organizacja wsparcia (ilość godzin szkoleń, ilość grup szkoleniowych itp.) 14 9,7% 

zmiana sposobów promocji i rekrutacji 9 6,2% 

zmiana grupy docelowej (poszerzenie rekrutacji na dodatkowy powiat itp., a także zmiany ilościowe w 

zakresie grupy docelowej np.. proporcji K i M itp.) 
8 5,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji tzw. teczek projektowych projektów, n=145 pism, odsetki nie 

sumują się do 100% - w ramach jednego pisma podejmowano zazwyczaj kwestię więcej niż jednego rodzaju zmian w projekcie 

Najwięcej zmian w projektach miało charakter zmian finansowych (blisko 43% wniosków o zmiany 

projektowe).  Co trzecia sprawa dotyczyła zmian w harmonogramach projektów (34,3%) oraz zmian 

o charakterze personalnym (32,4%). Zmiany wskaźnikowe miały miejsce w przypadku 14,5% zmian 

ogółem. Co dziesiąta zmiana w projektach miała charakter merytoryczny (11%) i dotyczący organizacji 

wsparcia (9,7%). Najrzadziej w ewaluowanych projektach wprowadzano zmiany w zakresie grupy 

docelowej oraz przyjętych metod promocji i rekrutacji.  

Zazwyczaj dany rodzaj zmian w projekcie pociągał za sobą inne rodzaj zmian np. zagospodarowanie 

oszczędności poprzetargowych poza zmianami finansowymi generuje także zmiany merytoryczne (np. 

utworzenie nowych tematów kursów) lub w organizacji wsparcia (zwiększenie ilości grup), a także zmiany 

w zakresie wskaźników.
11

  

                                                      
11

 jeśli oszczędności przekraczają 10% zmiany w zakresie wskaźników tj. zwiększenie ich wartości docelowych są obowiązkowe 
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Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

 

1. W przypadku niemałej części projektów nie napotkano w trakcie ich realizacji na żadne trudności 

czy problemy (25% wg analizy WNP i 40% wg deklaracji beneficjentów  w badaniu).  

2. Realizację projektów utrudniała w największym stopniu biurokracja, zmieniające się przepisy i 

wytyczne oraz trudności w zrekrutowaniu grupy docelowej.  

3. Najwięcej problemów i trudności oraz zmian w projektach generowały projekty systemowe.  

Wynikało to m.in. z ich złożoności merytorycznej i organizacyjnej, na co wskazywano w poprzednim 

rozdziale niniejszego raportu (tj. uczestniczyło w nich przeciętnie  50 razy więcej uczestników niż w 

projektach konkursowych, zarządzano w nich o wiele większymi budżetami, ich czas trwania był 

dłuższy). 

4. Istotna dla powodzenia projektu jest kwestia współpracy z dyrektorami placówek, z których 

rekrutowani byli uczestnicy projektu.  

5. Zmiany w projektach wskazywane przez beneficjentów dotyczyły najczęściej ilości uczestników, 

form wsparcia, poszerzenia rekrutacji na inne powiaty, wprowadzenia nowego kursu oraz 

zwiększenia ilości grup w wybranych kursach, zmiany tematyki szkoleń i kursów oraz zakupu sprzętu 

komputerowego.  

6. Identyfikację wprowadzonych zmian przeprowadzono także w oparciu o analizę desk research 

dokumentacji projektowej. Zmian w projektach dotyczyło 11,1 % ogółu korespondencji między 

WUP a beneficjentami. Łączenie we wszystkich projektach wystosowano 145 próśb o zmiany w 

projektach (średnio 4,1 na projekt), które ostatecznie zostały zaakceptowane lub częściowo 

zaakceptowane. Najwięcej zmian w projektach miało charakter zmian finansowych (blisko 43% 

wniosków o zmiany).  Co trzecia sprawa dotyczyła zmian w harmonogramach projektów oraz zmian 

o charakterze personalnym. Zmiany wskaźnikowe miały miejsce w przypadku 14,5% zmian ogółem. 

Co dziesiąta zmiana w projektach miała charakter merytoryczny i dotyczący organizacji wsparcia. 

7. Wśród sposobów, które stosowali beneficjenci Działania 9.4 PO KL, by zniwelować występujące w 

trakcie realizacji projektów problemy i trudności, wskazywano najczęściej na następujące 

rozwiązania: rozszerzenie obszaru rekrutacji, zaangażowanie dodatkowych zasobów kadrowych i 

wydłużenie czasu pracy, podjęcie lub zacieśnienie współpracy z organami prowadzącymi i dyrekcją 

placówek w zakresie rekrutacji, modyfikacje w zakresie organizacji wsparcia w szczególności 

terminów szkoleń i dostosowanie ich do potrzeb i  możliwości uczestników. 
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AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 

Aktywność w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

W dalszej części raportu określono ile czasu nauczyciele poświęcają na podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych. Wskazano także w jakim stopniu nauczyciele korzystają ze skierowanej do nich oferty 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w ofercie rynkowej, jak i bezpłatnej (publicznej) 

oferowanej przez ośrodki kształcenia nauczycieli oraz tej finansowanej ze środków EFS. Zidentyfikowano 

również przyczyny niskiej aktywności nauczycieli w podnoszeniu swoich kwalifikacji i bariery w tym 

zakresie.  

Wykres 34. Deklaracja podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu ostatnich 2 lat 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=358, uczestnicy projektów – n=350 

Zarówno wśród nauczycieli nieuczestniczących w projektach, jak i wśród uczestników projektów 

Działania 9.4 PO KL 90% osób podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich 2 lat. 

Odsetek ten jest bardzo wysoki, co świadczy o wysokiej skłonności nauczycieli do podnoszenia 

swoich kwalifikacji zawodowych (według własnej samooceny). Analiza statystyczna wykazała, iż 

skłonność do podnoszenia kwalifikacji jest taka sama wśród nauczycieli nieuczestniczących w projektach, 

jak i wśród nauczycieli będących uczestnikami uczestników
12

 - nie występuje związek pomiędzy 

uczestnictwem w projektach, a skłonnością do podnoszenia kwalifikacji. 

Wysoka skłonność do podnoszenia kwalifikacji stanowi odzwierciedlenie tendencji ogólnopolskich. 

Według wyników badań przeprowadzonych na potrzeby Raportu o stanie edukacji 2013 ponad 90% 

nauczycieli podejmuje działania związane z doskonaleniem zawodowym
13

. W związku z tym wysokiej 

skłonności do podnoszenia kwalifikacji zidentyfikowanej w badaniach CATI oraz PAPI nie należy 

interpretować jako zjawiska ponadstandardowego.  

                                                      
12

 Chi-kwadrat=0,794 p=0,373 α=0,05 (test dokładny) 

13
 IBE (2014) Raport o stanie edukacji 2013 – liczą się nauczyciele, Warszawa, s. 15 
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Wykres 35. Liczba miesięcy poświęconych na studia wyższe lub podyplomowe w ciągu ostatnich 2 lat 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=108, bd=24, nauczyciele uczestniczący w projektach 

– n=61, bd=2; pytanie zadawane nauczycielom, którzy wskazali na uczęszczanie na studia wyższe lub podyplomowe 

Największa część – 37,1% nauczycieli uczestniczących w projektach najczęściej czasu poświęciła na studia 

wyższe lub podyplomowe, od 7 do 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Niewiele mniejsza grupa osób z tej 

kategorii nauczycieli poświęciła na studia do 6 miesięcy, jej udział wynosi 35,3%. Na poświęcanie studiom 

do 6 miesięcy wskazało tylko 11,1% nauczycieli nieuczestniczących w projektach, z kolei co drugi badany 

nauczyciel wskazał na uczęszczanie na studia przez 7-12 miesięcy. Udział nauczycieli poświęcających na 

podnoszenie kwalifikacji w formie studiów od 13 do 18 miesięcy w obu grupach oscyluje wokół 25%. 

Poświęcanie na studia od 19-24 miesięcy jest bardzo rzadkie wśród nauczycieli uczestniczących w 

projektach, wskazało na nie zaledwie 1,6% z nich. Wśród nauczycieli, którzy nie brali udziału w projektach 

udział ten jest wyraźnie wyższy – wynosi 10,2%. Statystyczna analiza danych wykazała, iż nauczyciele 

nieuczestniczący w projektach PO KL istotnie więcej czasu
14

 poświęcają na studia wyższe lub 

podyplomowe niż nauczyciele, którzy brali udział w projektach.  

                                                      
14

 U Manna-Whitneya=2450,5 p=0,003 α=0,05 
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Wykres 36. Liczba dni poświęcana w ciągu ostatnich 2 lat na szkolenia i kursy oraz sposoby podnoszenia kwalifikacji 

wskazywane jako „inne" 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; szkolenia / kursy: nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=312, bd=7 , nauczyciele 

uczestniczący w projektach – n=161, w obu grupach pytanie zadawane osobom, które wskazały na uczestnictwo w szkoleniach / 

kursach; inne sposoby: nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=35, bd=3, nauczyciele uczestniczący w projektach – n=25, w 

obu grupach pytanie zadawane osobom, które wskazały na uczestnictwo w sposobach podnoszenia kwalifikacji innych niż szkolenia 

lub studia 

Zarówno wśród nauczycieli uczestniczących w projektach Działania 9.4 PO KL, jak i wśród tych, którzy w 

nich nie uczestniczyli największa część – po około 26% badanych - wskazała, iż poświęciła na udział w 

szkoleniach w ciągu ostatnich 2 lat relatywnie długi czas - 30 i więcej dni. W obu badanych grupach 

nauczycieli prawie połowa badanych poświęciła na szkolenia do 15 dni – 44,4% nauczycieli 

nieuczestniczących w projektach oraz 49,7% uczestniczących. Biorąc pod uwagę, iż średnia długość kursu 

wśród nauczycieli wynosi około 7 dni
15

 można wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele zwykle brali udział w 

więcej niż jednym szkoleniu w ciągu ostatnich 2 lat lub szkoleniach o szczególnie długim czasie 

trwania. Statystyczna analiza danych wykazała, iż nauczyciele uczestniczący w projektach nie różnią się 

istotnie
16

 od nauczycieli nieuczestniczących w projektach pod względem ilości czasu poświęcanego na 

szkolenia. Wsparcie EFS nie miało więc charakteru intensyfikującego aktywność nauczycieli na polu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Na inne niż szkolenia i studia, formy podnoszenia kwalifikacji aż 84,0% nauczycieli nieuczestniczących w 

projektach Działania 9.4 PO KL poświęciło do 20 dni w ciągu ostatnich 2 lat. Udział nauczycieli 

nieuczestniczących w tym przedziale jest znacznie niższy – wynosi tylko 25,7%. W tej grupie wysoki jest 

odsetek nauczycieli poświęcających na inne formy podnoszenia kwalifikacji 21 dni i więcej. Wynosi on 

51,4%.Spośród nauczycieli uczestniczących w projektach na ten przedział wskazało tylko 4,0% badanych. 

Taki stan rzeczy skłania do wyciągnięcia wniosku, iż nauczyciele nieuczestniczący w projektach poświęcają 

więcej czasu na formy podnoszenia kwalifikacji inne niż szkolenia oraz studia niż nauczyciele objęci 

wsparciem EFS. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej
17

. 

                                                      
15

 IBE (2013) Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, Warszawa, s. 23 

16
 U Manna-Whitneya=34164,5 p=0,108 α=0,05 

17
 U Manna-Whitneya=112 p=0,00002 α=0,05 
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Formy podnoszenia kwalifikacji 

W poniższej części wskazano w jaki sposób odbywa się kształcenie. Określono także jaki jest udział EFS w 

dokształcaniu nauczycieli.  Analizie poddano również kwestię wiedzy i świadomości nauczycieli odnośnie 

możliwości podnoszenia kwalifikacji w oparciu o wsparcie EFS. 

Wykres 37. Sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=330, uczestnicy projektów – n=283; w obu grupach 

pytanie zadawane nauczycielom, którzy wskazali na podnoszenie kwalifikacji w ciągu ostatnich 2 lat; pytanie wielokrotnego wyboru, 

odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Najpopularniejszą wśród nauczycieli formą podnoszenia kwalifikacji są szkolenia lub kursy. W ciągu 

ostatnich 2 lat uczęszczało na nie 92,2% nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje uczestniczących w 

projektach Działania 9.4 PO KL oraz 96,7% nauczycieli podnoszących kwalifikacje, ale nieuczestniczących 

we wsparciu EFS. Na dużą częstość korzystania z tej formy podnoszenia kwalifikacji wskazuje się w wielu 

opracowaniach dotyczących kadry nauczycielskiej, choćby w Raporcie o stanie edukacji 2013.
18

 Drugą pod 

względem popularności formą podnoszenia kwalifikacji są studia podyplomowe, na które uczęszczało 

odpowiednio 21,6% nauczycieli uczestniczących oraz 36,7% nauczycieli nieuczestniczących w projektach 

PO KL. Mniejszy udział w studiach podyplomowych nauczycieli uczestniczących w projektach może 

wynikać z zaspokojenia potrzeb w zakresie uczęszczania na studia finansowane ze środków projektów 

realizowanych w ramach Działania 9.4, w których ta forma wsparcia była oferowana. Popularność studiów 

wyższych licencjackich jest bardzo mała, co nie powinno dziwić ponieważ wśród nauczycieli dominuje 

wyższy poziom wykształcenia. Wśród wskazywanych jako „inne” sposobów podnoszenia kwalifikacji 

wymieniano głównie udział w warsztatach, konferencjach oraz samokształcenie. 

                                                      
18

 IBE (2014) Raporcie o stanie edukacji 2013 Warszawa, s. 15  
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Wykres 38. Tematyka szkoleń  / kursów, w których wzięto udział w ciągu ostatnich 2 lat 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=300 bd=19, uczestnicy projektów – n=260 bd=1; w 

obu grupach pytanie zadawane nauczycielom, którzy wskazali na udział w szkoleniach / kursach; pytanie wielokrotnego wyboru, 

odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zarówno nauczyciele uczestniczący w projektach, jak i ci nie biorący w nich udziału najczęściej brali 

udział w szkoleniach związanych z metodyką nauczania. Dotyczyło to 39,0% nauczycieli 

nieuczestniczących w projektach PO KL oraz 31,5% nauczycieli, którzy brali w nich udział. Nauczyciele 

będący uczestnikami projektów relatywnie często brali również udział w szkoleniach dotyczących 

konkretnych przedmiotów (29,6%) oraz metod wychowania i terapii pedagogicznej (15,3%). Z kolei wśród 

nauczycieli nieuczestniczących w projektach relatywnie dużą popularnością cieszyły się także szkolenia 

dot. wykorzystania nowoczesnych technologii (23,3%) oraz zmian w oświacie i egzaminów zewnętrznych 

(15,3%). Relatywnie rzadko brano udział w szkoleniach związanych z umiejętnościami miękkimi, 

szkoleniach językowych, dotyczących tworzenia planów / programów oraz szkoleniach psychologicznych. 

Warto dodać, iż zidentyfikowane preferencje nie odbiegają szczególnie od występujących na terenie 

Polski. Według zapisów Raportu o stanie edukacji 2013, ogół nauczycieli najczęściej podnosi kwalifikacje w 

zakresie wiedzy przedmiotowej, umiejętności metodycznych, budowy programów nauczania, a także 

związane z ocenianiem czy indywidualizacją nauczania
19

. Taki stan rzeczy nie wskazuje na występowanie 

specyficznych potrzeb wśród badanych nauczycieli. Wpisują się bowiem one w ogólnopolskie tendencje 

czy obszary deficytów kompetencyjnych. 

                                                      
19

 IBE (2014) Raport o stanie edukacji 2013 – liczą się nauczyciele, Warszawa, s. 15 
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Wykres 39. Tryb uczęszczania na studia wyższe lub podyplomowe 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=132, nauczyciele uczestniczący w projektach – 

n=63; pytanie zadawane nauczycielom, którzy wskazali na uczęszczanie na studia wyższe lub podyplomowe; pytanie wielokrotnego 

wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Na studia wyższe i podyplomowe najczęściej uczęszczano w trybie zaocznym, korzystało z niego 

87,9% nauczycieli nieuczestniczących w projektach PO KL oraz 93,8% nauczycieli uczestniczących. 

Pozostałe formy uczęszczania na studia wykorzystywane były bardzo rzadko, szczególnie wśród 

nauczycieli uczestniczących w projektach Działania 9.4. Statystyczna analiza danych wykazała, iż 

nauczyciele uczestniczący w projektach nie różnią się od nauczycieli nieuczestniczących pod względem 

formy uczęszczania na studia.
20

 

W celu określenia udziału EFS w dokształcaniu nauczycieli analizie poddano także źródła finansowania 

działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.   

Wykres 40. Źródła finansowania podnoszenia kwalifikacji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=327, bd=3, uczestnicy projektów – n=283; w obu 

grupach pytanie zadawane nauczycielom, którzy wskazali na podnoszenie kwalifikacji w ciągu ostatnich 2 lat; pytanie wielokrotnego 

wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100%; warianty „w pełni środki unijne” oraz „częściowo środki unijne” dostępne były 

tylko nauczycieli uczestniczących w projektach 

                                                      
20

 Chi-kwadrat= 6,552 p=0,088 α=0,05 (wariant testu dla pytań wielokrotnego wyboru oparty na rozkładzie odpowiedzi) 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

50 

Nauczyciele biorący udział w projektach PO KL w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych najczęściej 

korzystali z częściowego finansowania kształcenia przez pracodawcę – szkołę. Dotyczyło to 46,3% 

badanych w tej grupie. 42,0% nauczycieli skorzystało z częściowego finansowania UE. Niewiele mniejsza 

grupa (41,7%) wskazała na wykorzystanie środków własnych w finansowaniu podnoszenia kwalifikacji. 

Wśród nauczyciel nieuczestniczących w projektach również relatywnie częste jest wykorzystywanie 

częściowego finansowania ze środków pracodawcy (34,9%) oraz częściowego angażowania środków 

własnych (36,1%). Jednak wśród nauczycieli nieuczestniczących w projektach wyraźnie częściej od 

nauczycieli uczestniczących wykorzystywane jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji w pełni ze 

środków własnych (29,1% w stosunku 12,4%) oraz w pełni ze środków pracodawcy (29,4% w stosunku do 

12,4%). Zwiększone finansowanie własne oraz ze środków pracodawcy można interpretować jako 

pewnego rodzaju „zastępstwo” dla finansowania unijnego, z którego  grupa ta nie korzystała. Jak wykazała 

statystyczna analiza danych, nauczyciele nieuczestniczący w projektach istotnie
21

 różnią się od nauczycieli 

uczestniczących pod względem profilu finansowania działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, co 

nie powinno jednak dziwić ponieważ to zróżnicowanie było kluczem służącym do klasyfikacji do dwóch 

kategorii nauczycieli do badań CATI oraz CAPI/PAPI. 

Wykres 41. Udział osób korzystających ze współfinansowania EFS wśród uczestniczących w projektach nauczycieli, 

którzy podnosili swoje kwalifikacje w ciągu ostatnich 2 lat 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów; n=283; pytanie zadawane nauczycielom, 

którzy zadeklarowali finansowanie podnoszenia kwalifikacji 

Wśród uczestniczących w projektach nauczycieli, którzy podnosili swoje kwalifikacje w ciągu ostatnich 2 

lat 45,2% badanych podnosiło swoje kwalifikacje przy udziale współfinansowania EFS. Jeżeli weźmiemy 

pod uwagę, że badane osoby z założenia były związane z EFS poprzez uczestnictwo w projektach – 

badaną grupą nie był ogół nauczycieli woj. podkarpackiego, to należy wyciągnąć wniosek, iż udział 

finansowania EFS w podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli w ogóle jest z pewnością niższy niż 45,2%. 

Dokładniejsze oszacowanie udziału EFS w podnoszeniu kwalifikacji może przynieść wykorzystanie danych 

statystycznych. Według stanu na dzień 30.09.2014 w województwie podkarpackim zatrudnionych było 

38 744 nauczycieli, jeżeli przyjmiemy, że około 90% z nich podnosiło swoje kwalifikacje (na taki odsetek 

wskazują wyniki badania) to otrzymujemy liczbę 34 897 nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Całkowita 

liczba uczestników objęta wsparciem w ramach Działania 9.4 to 9 752. Przyjmując nawet, iż wszystkie 

osoby biorące udział w projektach to nauczyciele
22

, którzy nadal są zatrudnieni, to stanowią oni 27,9% 

ogółu podnoszących kwalifikacji i taki jest szacowany maksymalny udział EFS w podnoszeniu kwalifikacji 

przez nauczycieli, a w rzeczywistości może być on jeszcze niższy, ponieważ owe 9752 uczestników zostało 

objęte wsparciem przez cały okres realizacji projektów 2009-2014, a w tym czasie liczba nauczycieli, która 

podnosiła kwalifikacje prawdopodobnie była wyższa niż przyjęte 34 897. 

                                                      
21

 Chi-kwadrat=283,780 p=0,000 α=0,05 (wariant testu dla pytań wielokrotnego wyboru oparty na rozkładzie odpowiedzi) 

22
 Co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, ale nie jest możliwe dokładne oszacowanie liczby nauczycieli w ogóle uczestników projektów, gdyż w 

badaniu z góry założono kwotę dyrektorów 
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W badaniu podjęto także kwestię świadomości i wiedzy nauczycieli nt. możliwości podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych ze środków EFS. Wyniki w tym zakresie przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 42. Deklaracja posiadania wiedzy na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach PO KL wśród 

nauczycieli nie biorących udziału w projektach 

82,0%

7,3%

10,7%

tak

nie

nie wiem / nie pamiętam

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI z nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach; n=356 bd=2 

Aż 82,0% nauczycieli niebiorących udziału w projektach PO KL posiadało wiedzę na temat możliwości 

podnoszenia kwalifikacji w ramach PO KL, z kolei tylko 7,3% badanych potwierdziło, iż takiej wiedzy nie 

posiadało. Pozostałe 10,7% respondentów nie potrafiło określić czy posiada wiedzę w przedmiotowym 

zakresie. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zdecydowana większość nauczycieli w 

regionie ma świadomość możliwości podnoszenia kwalifikacji w oparciu o wsparcie EFS.  

Determinanty aktywności nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

 W ramach dalszej części raportu podjęto próbę określenia czy uczestnictwo w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych związane jest z jakimiś czynnikami, które można przypisać samym nauczycielom - jak np. 

forma ich zatrudnienia, stopień na ścieżce awansu zawodowego, cechy społeczno – demograficzne. 

Zidentyfikowano również motywacje do podejmowania kształcenia oraz wskazano w jakim stopniu udział 

w szkoleniach podyktowany jest wymogami awansu zawodowego nauczycieli, a w jakim wynika z 

wewnętrznej potrzeby podnoszenia kwalifikacji lub innych przyczyn. 

W poniższej tabeli przedstawiono zróżnicowanie udziału w nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje ze 

względu na zespół cech społeczno-demograficznych oraz związanych z sytuacją zawodową. 

Tabela 3. Zróżnicowanie udziału nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w ciągu ostatnich 2 lat   

Wymiary porównań 

Udział osób, które 

zadeklarowały 

poniesienie kwalifikacji  

Liczebność 

kategorii 

podregion
23

 

krośnieński 94,4% 161 

przemyski 90,0% 130 

rzeszowski 86,4% 213 

tarnobrzeski 94,6% 204 

rodzaj prowadzonego 

kształcenia
24

 

nauczyciele kształcenia zawodowego 91,7% 72 

nauczyciele kształcenia ogólnego 91,3% 599 

typ obszaru miejsca 

zamieszkania
25

 

obszar miejski 92,4% 367 

obszar wiejski 89,6% 307 

                                                      
23

 Chi-kwadrat=11,454 p=0,009 α=0,05 (test dokładny) 

24
 Chi-kwadrat=0,010 p=1,000 α=0,05 (test dokładny) 

25
 Chi-kwadrat=1,609 p=0,223 α=0,05 (test dokładny) 
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Wymiary porównań 

Udział osób, które 

zadeklarowały 

poniesienie kwalifikacji  

Liczebność 

kategorii 

liczba mieszkańców miejsca 

zamieszkania
26

 

do 2000 87,8% 164 

2001 - 5000 89,4% 94 

5001 - 20  000 93,3% 149 

20 001 - 50 000 92,8% 111 

50 001 i więcej 92,8% 138 

średnia liczba mieszkańców 

miejsca zamieszkania
27

 

Nauczyciele podnoszący kwalifikacje 37950,9 646 

Nauczyciele niepodnoszący kwalifikacji 30836,2 62 

wiek
28

 

do 30 lat 95,2% 62 

31 - 40 lat 93,3% 240 

41 - 50 lat 89,1% 258 

51 lat i więcej 88,4% 121 

średni wiek
29

 
Nauczyciele podnoszący kwalifikacje 41,7 646 

Nauczyciele niepodnoszący kwalifikacji 44,6 62 

płeć
30

 
kobiety 91,7% 578 

mężczyźni 89,1% 129 

średni staż pracy
31

 
Nauczyciele podnoszący kwalifikacje 17,5 646 

Nauczyciele niepodnoszący kwalifikacji 19,9 62 

stopień awansu zawodowego
32

 

nauczyciel stażysta 77,8% 9 

nauczyciel kontraktowy 94,2% 52 

nauczyciel mianowany 93,1% 116 

nauczyciel dyplomowany 90,8% 489 

stan cywilny
33

 
w związku 92,1% 556 

bez partnera 84,6% 104 

forma zatrudnienia
34

 
umowa o pracę 88,2% 170 

mianowanie 93,5% 138 

posiadanie dzieci na 

utrzymaniu
35

 

tak 92,3% 482 

nie 88,2% 204 

poziom zamożności
36

 

możemy sobie pozwolić na luksusy 90,9% 22 

wystarcza, bez oszczędzania 85,2% 128 

wystarcza na co dzień 92,9% 407 

musimy gospodarować oszczędnie 90,3% 62 

nie wystarcza na podstawowe potrzeby 100,0% 5 

ogółem 91,2% 350 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  

                                                      
26

 Chi-kwadrat=4,307 p=0,368 α=0,05 (test dokładny) 

27
 U Manna-Whitneya=2450,5 p=0,003 α=0,05 

28
 Chi-kwadrat=0,697 p=0,924 α=0,05 (test dokładny) 

29
 U Manna-Whitneya=2450,5 p=0,003 α=0,05 

30
 Chi-kwadrat=0,856 p=0,389 α=0,05 (test dokładny) 

31
 U Manna-Whitneya=2450,5 p=0,003 α=0,05 

32
 Chi-kwadrat=3,261 p=0,335 α=0,05 (test dokładny) 

33
 Chi-kwadrat=5,917 p=0,018 α=0,05 (test dokładny) 

34
 Chi-kwadrat=2,455 p=0,169 α=0,05 (test dokładny) 

35
 Chi-kwadrat=2,957 p=0,106 α=0,05 (test dokładny) 

36
 Chi-kwadrat=7,632 p=0,107 α=0,05 (test dokładny) 
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Zgodnie z wynikami analizy statystycznej przedstawionymi w przypisach do nazw wymiarów porównań na 

skłonność do podnoszenia kwalifikacji na skłonność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie ma 

istotnego statycznie wpływu rodzaj prowadzonego kształcenia, typ obszaru miejsca zamieszkania, 

wielkość miejsca zamieszkania (mierzona liczbą mieszkańców), płeć, osiągnięty stopień awansu 

zawodowego, forma zatrudnienia, posiadanie dzieci na utrzymaniu oraz poziom zamożności.  

Skłonność do podnoszenia kwalifikacji jest istotnie pod względem statystycznym zróżnicowana 

terytorialnie, relatywnie często podnoszą swoje kwalifikacje nauczyciele z podregionów 

krośnieńskiego i tarnobrzeskiego (94,6% badanych), a relatywnie rzadko nauczyciele z podregionu 

rzeszowskiego (86,4% badanych). Czynnikiem istotnie wpływającym na skłonność do podnoszenia 

kwalifikacji są także wiek oraz długość stażu zawodowego. Jak wykazała analiza, osoby podnoszące 

kwalifikacje są istotnie młodsze od osób niepodnoszących kwalifikacji (średni wiek 41,7 roku w stosunku 

do 44,6 roku) oraz posiadają istotnie krótszy staż pracy zawodowej (średni staż 17,5 roku w stosunku do 

19,9 roku). Mniejsza skłonność do podnoszenia kwalifikacji wśród osób starszych i posiadających dłuższy 

czas pracy może wiązać się z brakiem potrzeb podnoszenia kwalifikacji wynikającym w posiadania 

wysokich kwalifikacji lub przeświadczenia o ich posiadaniu. 

W kontekście młodszego wieku nauczycieli podnoszących kwalifikacje warto nadmienić, iż dążenie do 

doskonalenia zawodowego dotyczy w dużym stopniu również nauczycieli dopiero rozpoczynających pracę 

zawodową. Według wyników badania Początkujący nauczyciele posiadają oni dużą wiedzę teoretyczną czy 

też przedmiotową, lecz ograniczone kompetencje komunikacyjne czy w zakresie oddziaływań 

wychowawczych – stąd posiadają oni specyficzne preferencje w zakresie podnoszenia kwalifikacji min. w 

zakresie nawiązywanie kontaktu, budowania autorytetu, rozwiązywania sytuacji problematycznych,  

radzenie sobie z agresją wśród uczniów czy pracy z grupą.
37

 Być może dlatego właśnie najmłodsi stażem 

nauczyciele relatywnie rzadko brali udział w projektach Działania 9.4 PO KL realizowanych na terenie 

województwa podkarpackiego, że nie znaleźli dla siebie oferty zgodnej z ich potrzebami pod względem 

pod tematyki szkoleń.  

 

Ponadto, istotnie większą skłonnością do podnoszenia kwalifikacji charakteryzują się osoby 

pozostające w związkach (formalnych lub nieformalnych), w ich przypadku kwalifikacje podnosi 92,3% 

osób, a wśród osób będących w stanie wolnym – 84,6%. Powodem takiego stanu rzeczy może być związek 

pomiędzy stabilizacją sytuacji osobistej i zawodowej. Osoby będące w związkach oraz tak jak większość 

badanych nauczycieli będące w średnim wieku często dążą do stabilizacji zarówno sytuacji osobistej jak i 

zawodowej – czego przejawem może być dążenie do ugruntowania pozycji zawodowej poprzez 

podnoszenie kwalifikacji. Sytuacja ta może w mniejszym stopniu dotyczyć osób niebędących w związkach. 

Uczestników badania CATI poproszono także o subiektywne wskazanie czynników warunkujących decyzję 

o podnoszeniu kwalifikacji.  Przedstawiono je na poniższym wykresie.  

                                                      

37 D. Walczak (2012) Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego.  IBE; Warszawa, s. 107-108. 
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Wykres 43. Ocena wpływu poszczególnych czynników na podjęcie decyzji o podnoszeniu kwalifikacji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach: chęć poprawy jakości wykonywanej pracy - n=327, 

zwiększenie wiedzy / umiejętności, rozwój osobisty - n=5, dążenie do realizacji pasji, zainteresowań - n=318, zwiększenie satysfakcji 

w życiu zawodowym - n=323, zwiększenie szans na awans - n=308, delegowanie przez przełożonego - n=302, zwiększeni szans na 

znalezienie innej pracy - n=288, inne czynniki - n=9; uczestnicy projektów: chęć poprawy jakości wykonywanej pracy - n=315, 

zwiększenie wiedzy / umiejętności, rozwój osobisty - n=17, dążenie do realizacji pasji, zainteresowań - n=316, zwiększenie satysfakcji 

w życiu zawodowym - n=316, zwiększenie szans na awans - n=315, delegowanie przez przełożonego - n=311, zwiększenie szans na 

znalezienie innej pracy - n=312, inne czynniki - n=40; w obu grupach pytanie zadawane osobom, które wskazały na podnoszenie 

kwalifikacji; z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć” 

Zarówno wśród nauczycieli uczestniczących w projektach Działania 9.4 PO KL, jak i nieuczestniczących to 

chęć poprawy jakości wykonywanej pracy miała największy wpływ na podjęcie decyzji o 

podnoszeniu kwalifikacji. Nauczyciele będący uczestnikami projektów ocenili wpływ tego czynnika 

przeciętnie na 4,55, a nauczyciele nieuczestniczący w projektach na 4,65 na pięciostopniowej skali. 

Relatywnie duże znaczenie zdaniem respondentów w podjęciu decyzji o podnoszeniu kwalifikacji 

miały również takie czynniki jak: dążenie do realizacji pasji zainteresowań oraz zwiększenie 

satysfakcji w życiu zawodowym. Nauczyciele uczestniczący w projektach także bardzo wysoko ocenili 

motywacje w postaci chęci zwiększenia wiedzy / umiejętności, rozwoju osobistego, jednak czynnik ten był 

wymieniany jako inny i z tego powodu dotyczył tylko wąskiej grupy respondentów. Najmniejszy wpływ na 

podjęcie decyzji o podnoszeniu kwalifikacji miało zdaniem respondentów zwiększenie szans na 

znalezienie innej pracy. Nauczyciele uczestniczący w projektach ocenili jego wpływ średnio na 2,28, a 

nauczyciele nieuczestniczący na 2,24 w pięciostopniowej skali. W relatywnie niewielkim stopniu nauczycieli 

motywowały także: zwiększenie szans na awans oraz delegowanie przez przełożonego. Nauczyciele 

uczestniczący  w projektach PO KL różnią się od tych niebiorących w nich udziału jedynie pod względem 

wpływu czynnika chęć poprawy jakości wykonywanej pracy. Czynnik ten w istotnie pod względem 

statystycznym wyższym stopniu
38

 motywuje do udziału w projekcie nauczycieli uczestniczących. Pozostałe 

czynniki ze względu na nieistotność testów w zbliżonym stopniu motywują nauczycieli uczestniczących i 

nieuczestniczących w projektach. 

                                                      
38

 U Manna-Whitneya=46537,0 p=0,008 α=0,05 
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Dyrektorzy szkół objęci badaniem jakościowym wskazywali głównie na motywy wewnętrzne związane z 

dążeniem do poprawy jakości wykonywanej pracy. Podkreślano, iż podnoszenie kwalifikacji odbywa się 

głównie z inicjatywy nauczyciela. 

 

W dużej mierze są to własne potrzeby. Bo to wynika z tego, że nauczyciele chcą proces nauczania uatrakcyjnić.  

(IDI_4) 

Z potrzeb własnych – nauczyciele widzą, że świat się zmienia, idzie do przodu, nowe metody nauczania, nowe techniki 

dobrze się zapoznać. (IDI_15) 

 

W wypowiedziach dyrektorów pojawiały się także opinie zewnętrznym motywowaniu nauczycieli. 

Dotyczyły one przede wszystkim konieczności dostosowania wiedzy / umiejętności do zmian 

zachodzących w systemie oświaty oraz zwiększania kwalifikacji w odpowiedzi na wyzwania pojawiające się 

w pracy zawodowej. 

 

Ze względu również na reformę oświatową oraz zmiany w ogóle w tym kształceniu zawodowych – zachodzi duża 

potrzeba do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. (IDI_39) 

Nauczyciele widzą, że muszą podnosić swoje kwalifikacje nawet podchodząc do oceny swojej pracy. Ale wymusza też 

na nich trwająca reforma szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy szkoła zawodową. (IDI_42) 

Mieliśmy też uczniów z orzeczeniami, cały czas się przewijali przez szkołę. Ale takie ilości jak teraz mamy to nigdy nie 

było w klasach. Po roku czasu każdy nauczyciel, który uczy w tej klasie doszedł do wniosku, że jeżeli nie pójdzie, nie 

będzie się doskonalił to nie da rady lekcji poprowadzić. (IDI_45) 

 

Szczegółowej analizie poddano także wskazywane przez nauczycieli, którzy w ostatnich 24 miesiącach nie 

podnosili kwalifikacji zawodowych, przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Wykres 44. Powody braku podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=28, uczestnicy projektów – n=30 bd=4; pytanie 

zadawane osobom, które wskazały na brak podnoszenia kwalifikacji w ciągu ostatnich 2 lat; pytanie wielokrotnego wyboru 

Nauczyciele nie podnoszący swoich kwalifikacji jako powód braku aktywności w tym zakresie 

wskazywali głównie brak potrzeb w tym zakresie. Dotyczyło to 11 niepodnoszących kwalifikacji 

nauczycieli nieuczestniczących w projektach oraz 14 niepodnoszących kwalifikacji nauczycieli 

uczestniczących w projektach. Relatywnie często powodem braku podnoszenia kwalifikacji stawał się 

także brak odpowiedniej oferty, na które wskazało 8 nauczycieli nieuczestniczących w projektach oraz 5 
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nauczycieli, którzy wzięli udział w projektach. Uczestnicy projektów relatywnie często wskazywali również 

na niepodnoszenie kwalifikacji ze względu na przerwę w pracy zawodowej. Relatywnie rzadko powodami 

niepodnoszenia kwalifikacji stawały się brak środków na sfinansowanie kształcenia czy brak czasu.  

Wśród dyrektorów uczestniczących w wywiadach jakościowych dominują opinie o braku występowania 

barier w podnoszeniu kwalifikacji, czego przejawem jest duże zaangażowanie nauczycieli w tę aktywność. 

Jeżeli bariery są zauważane to najczęściej wskazywane są czynniki finansowe – wysokie koszty niektórych 

form podnoszenia kwalifikacji oraz niska praktyczna użyteczność niektórych szkoleń czy kursów, która 

może być powodem zrażania się nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, co podkreślano również w 

wywiadach eksperckich. 

 

Nauczyciele szli z nastawieniem, że tam się dowiedzą wielu nowych, ciekawych rzeczy. A okazywało się, że właściwie 

to było szkolenie poprzez zacytowanie fragmentów jakichś nazwijmy to podręczników czy czasem zacytowanie tylko 

zapisów rozporządzenia czy ustawy. A tak naprawdę to w ogóle nie spełniło ich oczekiwań. (IDI_4) 

Ci nauczyciele biorą udział w formach doskonalenia, ale zrażają się, ponieważ dochodzą do wniosku, że niczego 

nowego się nie uczą, ani nie nabywają nowych umiejętności. Więc jakby takie nowatorstwo, świeżość tego, co się 

proponuje powinno być tutaj na pierwszym miejscu. Jeżeli nauczyciele się zrażają to tylko dlatego, że wielokrotnie 

zdarzało im się uczestniczyć w takich formach doskonalenia, które nie spełniły ich aspiracji i potrzeb. (wywiad 

ekspercki 5) 

Tylko jest jedna bariera – finansowa. Jeżeli jest naprawdę wartościowe szkolenie… (…) To ono nie kosztuje 200-300 

złotych. (…) Ale w tych firmach, które dobrze robią, to szkolenia są tysiąc i w górę. Nie czarujmy się. Pani robi teraz 

taką terapię behawioralną-sensoryczną w Warszawie. Pierwszy etap kosztuje 7,5 tysiąca, drugi etap 6 tysięcy. 

Praktyka – każda godzina 15 złotych. To jest pod nasze dzieci, bo mamy dzieci autystyczne. To są takie ceny. (IDI_45) 

 

Dostrzeżono także barierę o charakterze systemowym w postaci niepewności zatrudnienia. W 

występującym obecnie okresie niżu demograficznego, który ma charakter długofalowy relatywnie dużo 

placówek oświatowych jest restrukturyzowanych lub zamykanych. Niepewność co do przyszłości 

zawodowej staje się czynnikiem demotywującym do podnoszenia kwalifikacji. 

 

W zasadzie myślę, że niepewność przyszłości powoduje to, że oni nie chcą podejmować (podnoszenia kwalifikacji 

przyp. red.). Wiedzą, że być może za jakiś czas oni tej pracy albo w ogóle nie będą  mieć w tej szkole nie będą albo 

szkoła zostanie zlikwidowana. My istniejemy i cieszymy się z roku na rok, że na razie jesteśmy. Dlatego chyba ta 

groźba w przyszłości czy likwidacji, czy przejęcia przez jakieś stowarzyszenie to po prostu powoduje to, że brakuje 

motywacji. (IDI_34) 

 

W wywiadzie grupowym natomiast przeprowadzonym z nauczycielami podkreślano problem ograniczonej 

możliwości uczestnictwa w szkoleniach ze względu na ich kolidowanie z obowiązkami zawodowymi, co 

wymaga zapewnienia przez dyrekcję szkoły zastępstwa wprowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

 

Takie bardzo specjalistyczne szkolenia to trzeba sobie samemu znaleźć. Jeżeli jest dobre szkolenie to jest z reguły duża 

liczba chętnych. Jest jeszcze taka kwestia właśnie, że to jest w trakcie roku szkolnego i czy dyrekcja zwolni wtedy nas 

na takie szkolenie, bo nie ma kogo na zastępstwo dać. (…) Jest to problem tym bardziej, że przy nowym programie jest 

minimum godzin, którego nie można przekroczyć i jest to bardzo istotne. (FGI 2 z nauczycielami przedmiotów 

zawodowych) 

 

Z kolei w wywiadach eksperckich podkreślano dodatkowo kwestię występowania niechęci do podnoszenia 

kwalifikacji wśród kadry zarządzającej niektórych szkół oraz niski stopień motywowania będących na 

ostatnim stopniu awansu zawodowego - nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kwalifikacji.  W ich 

przypadku podnoszenie kwalifikacji nie daje perspektyw na wzrost pozycji zawodowej i związane z nim 

gratyfikacje. Pogląd o ograniczonych funkcjach motywacyjnych obecnego systemu awansu zawodowego 
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nauczycieli nie jest odosobniony – wiele miejsca poświęcono mu w Raporcie o stanie edukacji 2013, w 

którym grupa ekspertów przygotowała cały zespół rekomendacji zmian w systemie awansu mających na 

celu zwiększenie funkcji motywowania do doskonalenia zawodowego.
39

 

 

Często też jest wpływ kadry kierowniczej która na przykład okoniem staje wobec różnego rodzaju szkoleń, nowinek, 

nawet takich, które się mogą odbyć w szkole, nawet i temu są przeciwni. Ale w gruncie to jest to, że nauczyciele, którzy 

osiągnęli ostatni stopień awansu zawodowego widzą, że to nie ma dla nich żadnych tutaj gratyfikacji finansowych, 

jeżeli będą się dalej szkolić. Ale to nie jest też tak do końca, że wszyscy. Ale duża część tak do tego podchodzi. 

(wywiad ekspercki 4) 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne, nauczanie przez doświadczenie i 

indywidualizacja nauczania 

W poniższym podrozdziale określono jaki jest poziom kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 

nauczycieli. Wskazano także jaki procent nauczycieli wykorzystuje nowoczesne technologie lub 

aktywizujące/innowacyjne metody nauczania (w tym metodę nauczania przez doświadczenie w przypadku 

nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych). Zidentyfikowano jakie technologie, metody są 

przez nich wykorzystywane i w jaki sposób.  Wskazano także przyczyny niekorzystania z TIK oraz na 

potrzeby określenia wskaźników w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 określono jaka jest 

liczba nauczycieli, prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS. Cześć podrozdziału poświęcono 

także została kwestii indywidualizacji nauczania oraz stosowaniu przez nauczycieli metod nauczania przez 

doświadczenie.  

Wykres 45. Samoocena poziomu umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele nieuczestniczący w projektach: przeglądanie stron internetowych - n=358, obsługa 

poczty elektronicznej - n=358, ogólna obsługa komputera - n=357, przygotowanie materiałów z wykorzystaniem komputera - 

n=353, prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera - n=350, korzystanie z pakietu Microsoft Office - n=358; nauczyciele 

uczestniczący w projektach: przeglądanie stron internetowych - n=312, obsługa poczty elektronicznej - n=313, ogólna obsługa 

komputera - n=311, przygotowanie materiałów z wykorzystaniem komputera - n=310, prowadzenie lekcji z wykorzystaniem 

komputera - n=307, korzystanie z pakietu Microsoft Office - n=313; z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć” 

                                                      
39

 zob. IBE (2014) Raport o stanie edukacji 2013 – liczą się nauczyciele, Warszawa, s. 147-150 
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Zarówno nauczyciele uczestniczący w projektach, jak i nieuczestniczący wysoko ocenili swoje kompetencje 

informacyjno-komunikacyjne we wszystkich analizowanych ich obszarach. Najwyżej na pięciostopniowej 

skali oceniono umiejętności w zakresie przeglądania stron internetowych (średnio: nauczyciele 

uczestniczący na 4,90, nauczyciele nieuczestniczący na 4,80), obsługi poczty elektronicznej średnio: 

nauczyciele uczestniczący na 4,90, nauczyciele nieuczestniczący na 4,80) oraz ogólnej obsługi komputera, 

do której zaliczono czynności takie jak włączanie i wyłącznie komputera, kopiowanie plików, uruchamianie 

programów, regulacja głośności (średnio: nauczyciele uczestniczący na 4,84, nauczyciele nieuczestniczący 

na 4,80). Nieco gorzej od pozostałych oceniono umiejętność prowadzenia lekcji z wykorzystaniem 

komputera oraz korzystania z pakietu Microsoft Office, choć należy zaznaczyć, iż w dalszym stopniu oceny 

te są wysokie. 

Dodatkowo warto zaznaczyć, iż w odniesieniu do przeglądania stron internetowych
40

, obsługi poczty 

elektronicznej
41

, korzystania z pakietu MS Office
42

, prowadzenia lekcji z wykorzystaniem komputera
43

 oraz 

przygotowania materiałów z wykorzystaniem komputera
44

 nauczyciele uczestniczący w projektach istotnie 

pod względem statystycznym wyżej ocenili swoje umiejętności niż nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w 

projektach. Zbliżone (nie różniące się istotnie pod względem statystycznym
45

) oceny tych dwóch kategorii 

respondentów występują tylko w przypadku podstawowej obsługi komputera. Przewaga nauczycieli 

korzystających ze wsparcia EFS w obszarze kompetencji informacyjno-komunikacyjnych może być 

interpretowana jako efekt udziału w projektach w postaci wzrostu faktycznych kompetencji 

uczestników lub wzrostu ich pewności siebie (biorąc pod uwagę, iż analizujemy samoocenę), jednak nie 

możliwe jest tego jednoznaczne potwierdzenie ze względu na brak znajomości stanu / oceny kompetencji 

z okresu przed uczestnictwem w projektach. 

Reasumując – uwzględniając wyniki samooceny - należy stwierdzić, iż poziom podstawowych 

kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli jest wysoki. 

Wykres 46. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu i przygotowywaniu się do lekcji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; nauczyciele uczestniczący w projektach – n=313, pytanie zadawane wyłącznie nauczycielom; 

nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=355, bd=3; w przypadku wykorzystania w prowadzeniu zajęć odpowiedź „nie” 

przyporządkowywano jeżeli wskazano częstość „nigdy” dla każdej formy wykorzystania nowoczesnych technologii 

Zarówno nauczyciele uczestniczący w projektach PO KL, jak i ci nie biorący w nich udziału w 

wysokim stopniu wykorzystują nowoczesne technologie. Na wykorzystanie nowoczesnych technologii 

w przygotowaniu do zajęć wskazało 97,5% nauczycieli nieuczestniczących w projektach oraz 97,4% 

                                                      

40 U Manna-Whitneya=51414,0 p=0,002 α=0,05 

41 U Manna-Whitneya=51151,5 p=0,001 α=0,05 

42 U Manna-Whitneya=48663,0 p=0,001 α=0,05 

43 U Manna-Whitneya=48742,5 p=0,022 α=0,05 

44 U Manna-Whitneya=45932,5 p=0,0004 α=0,05 

45 U Manna-Whitneya=53799,0 p=0,268 α=0,05 
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nauczycieli uczestniczących. Z kolei 98,0% nauczycieli nieuczestniczących w projektach i 97,8% nauczycieli 

biorących udział w projektach wykorzystywało nowoczesne technologie. Nauczyciele nieuczestniczący w 

projektach oraz ci biorący udział w ewaluowanych projektach w zbliżonym stopniu wykorzystują 

nowoczesne technologie w przygotowaniu
46

 oraz prowadzeniu
47

 zajęć lekcyjnych. 

Badanych grup nauczycieli nie należy traktować jako specyficzne na tle tendencji ogólnopolskich. Zgodnie 

z wynikami ogólnopolskiego badania Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli nowoczesne 

technologie przynajmniej raz w miesiącu wykorzystuje ponad 90% nauczycieli – głównie w celu 

przygotowania do zajęć.
48

 

Wykres 47. Samoocena częstości wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

57,3%

68,4%

51,6%

53,7%

22,5%

30,0%

38,5%

29,7%

37,1%

35,5%

45,6%

39,6%

4,2%

1,9%

11,3%

10,9%

31,9%

30,4%

0% 25% 50% 75% 100%

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

p
re

ze
n

ta
cj

e 

m
u

lt
im

e
d

ia
ln

e

o
p

ro
g

ra
m

o
w

an
ie

 

e
d

u
k
a
cy

jn
e

k
o

n
ta

k
t 
z 

u
cz

n
ia

m
i 

d
ro

g
ą
 e

le
kt

ro
n
ic

zn
ą

często rzadko nigdy

22,8%

26,2%

9,2%

13,4%

2,0%

10,5%

37,5%

31,3%

38,4%

44,1%

0,3%

5,1%

39,7%

42,5%

52,3%

42,5%

97,7%

84,3%

0% 25% 50% 75% 100%

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach

nauczyciele uczestniczący w 

projektach

ta
b

li
ce

 in
te

ra
kt

yw
n
e

e
-l

e
a
rn

in
g

in
n

e
 n

o
w

o
cz

e
sn

e
 

te
ch

n
il
o

g
ie

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami oraz PAPI z nauczycielami nieuczestniczącymi w 

projektach; nauczyciele uczestniczący w projektach – n=313, pytanie zadawane wyłącznie nauczycielom; nauczyciele nieuczestniczący 

w projektach: prezentacje multimedialne - n=356, bd=2; tablice interaktywne - n=355, bd=3; oprogr edukacyjne - n=353, bd=5; e-

learning - n=346, bd=12; kontakt z uczniami drogą elektroniczną - n=351, bd=7; inne nowoczesne technologie - n=353, bd=5 

Zarówno wśród nauczycieli biorących udział w projektach, jak i wśród tych nauczycieli, którzy nie 

brali udziału we wsparciu PO KL najczęściej stosowano prezentacje multimedialne. Stosowało je 

przynajmniej rzadko 95,8% nauczycieli nieuczestniczących w projektach oraz 98,1% nauczycieli biorących 

udział w projektach. Relatywnie często stosowane było także oprogramowanie edukacyjne - na jego 

zastosowanie przynajmniej rzadko wskazało 89,1% nauczycieli uczestniczących oraz 88,7% nauczycieli 

nieuczestniczących w projektach Działania 9.4 PO KL. Kontakt z uczniami drogą elektroniczną oraz tablice 

elektroniczne były stosowane wyraźnie rzadziej, z kolei najrzadziej w obu analizowanych grupach 

stosowano e-learning, co nie powinno dziwić, ponieważ jest to najbardziej złożona technologia 

edukacyjna. E-learning stosowało 47,7% nauczycieli nieuczestniczących w projektach oraz 57,5% 

nauczycieli uczestniczących w projektach. 

Respondenci wskazywali także inne stosowane nowoczesne technologie. Wśród nich znajdowały się 

głównie dziennik elektroniczny, filmy i inne projekcje, gry interaktywne czy elektroniczny kontakt z 

rodzicami. 

                                                      
46

 Chi-kwadrat=0,0002 p=1,000 α=0,05 

47
 Chi-kwadrat= 0,077 p= 0,781 α=0,05 

48 IBE (2013) Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 52-53 . 
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Warto w tym miejscu dodać, iż nauczyciele biorący udział w projektach istotnie pod względem 

statystycznym częściej od nauczycieli nieuczestniczących stosowali prezentacje multimedialne
49

 

oraz e-learning
50

. Nie możemy jednak w tym przypadku jednoznacznie określić w jakim stopniu za 

zwiększone wykorzystanie tych technologii odpowiada udział w projekcie, ponieważ nie jest znany stan z 

okresu przed realizacją projektów i możliwe jest występowanie sytuacji, w której uczestnicy również przez 

udziałem w projektach mieli przewagę w stosowaniu TIK.  Częstość stosowania pozostałych technologii 

wśród respondentów z obu analizowanych grup jest zbliżona. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono cele w jakich nauczyciele wykorzystują omówione wyżej nowoczesne 

technologie. 

Wykres 48. Cele wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami oraz PAPI z nauczycielami nieuczestniczącymi w 

projektach; nauczyciele uczestniczący w projektach – n=309, nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=324; w obu grupach 

pytanie zadawano w przypadku wskazania na wykorzystanie przynajmniej 1 nowoczesnej technologii przynajmniej rzadko; pytanie 

wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Najpopularniejszym celem wykorzystania nowoczesnych technologii jest urozmaicenie zajęć / 

wzbudzenie zainteresowania uczniów. W tym celu nowoczesne technologie stosowało 33,7% 

nauczycieli uczestniczących w projektach oraz 60,8% nauczycieli niebiorących w nich udziału. Niemal co 

trzeci wykorzystujący nowoczesne technologie nauczyciel uczestniczący w projektach wykorzystywał je w 

celu przygotowania materiałów czy też całych zajęć, nauczyciele nieuczestniczący w projektach 

wykorzystywali nowoczesne technologie w tym celu wyraźnie rzadziej – dotyczyło to tylko 13,3% 

nauczycieli z tej grupy. Relatywnie często w obu analizowanych nowoczesne technologie wykorzystywano 

w celu zwiększenia jakości lub efektów kształcenia, dotyczyło to 16,2% nauczycieli biorących udział w 

projektach oraz 20,1% nauczycieli nieuczestniczących. Relatywnie rzadko w obu analizowanych grupach 

nauczycieli wykorzystaniu nowoczesnych technologii przyświecały cele poszerzenia wiedzy własnej, 

uaktualnienia / unowocześnienia przekazywanych treści oraz zapewnienia kontaktu z uczniami.  

W wywiadach grupowych nauczyciele podobnie odnosili się do kwestii wykorzystania nowoczesnych 

technologii – wskazywali przede wszystkim na wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu prezentacji 

treści edukacyjnych – poprzez filmy zawierające treści edukacyjne oraz prezentacje multimedialne, co 

                                                      

49 U Manna-Whitneya=49261,5 p=0,002 α=0,05 

50 U Manna-Whitneya=48246,5 p=0,008 α=0,05 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

61 

zdaniem nauczycieli jest nieuniknione ze względu dezaktualizacje niektórych zagadnień w podręcznikach 

szkolnych. Wskazywano także na wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracach administracyjnych – 

poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego.  

 

My często wykorzystujemy komputer, żeby na przykład na lekcji teoretycznej pokazać, jak coś pracuje, czyli jakieś 

filmy które się pojawiają na Internecie. Poza tym technologię informacyjną do tego, że tworzymy własne prezentacje, 

które też wykorzystujemy. Z tymże to też nie jest prezentacja, która sobie leci i oni oglądają, tylko to jest powiedzmy 

slajd, który się omawia na lekcji, ale coś jest tam rozrysowane itd. No to jest po prostu niezbędne w naszej pracy, 

ponieważ tak jak powiedzieliśmy – podręczniki są nieaktualne. (FGI 2 z nauczycielami zawodowymi) 

Mam bardzo dużo prezentacji w Power Poincie i wszystko to, co tylko jest możliwe to gdzieś wzrokowo, słuchowo i jak 

jeszcze jest możliwość to dotknięciem (próbuję przekazać uczniom przyp. red.). 

Korzystam (z tablicy interaktywnej – przyp. red.), ale nie na co dzień, bo trzeba by było mieć w sali. A jeśli się ma 

dostęp taki od czasu do czasu, więc to jest po prostu od czasu do czasu. Z drugiej strony myślę, że na co dzień też 

powszednieje. (FGI 2 z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych) 

Dzisiaj jest to ułatwione, bo są dzienniki elektroniczne i można sobie kliknąć  - dokładnie do którego ucznia ma trafić 

dana informacja, powiedzmy do pozostałych uczniów inna informacja (FGI 2 z nauczycielami zawodowymi) 

  

Taki profil wykorzystania nowoczesnych technologii jest powszechny w całej populacji nauczycieli. Kwestię 

częstego ich wykorzystania w przygotowaniu zajęć oraz prezentacji treści dydaktycznych akcentowano w 

ogólnopolskim badaniu Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli.
51

 Z kolei w badaniu 

dotyczącym rządowego programu Cyfrowa szkoła
52

, podkreślane były zbliżone do zidentyfikowanych w 

niniejszej ewaluacji cele wykorzystania nowoczesnych technologii – urozmaicenie / uatrakcyjnienie zajęć 

czy zwiększenie motywacji uczniów. Taki profil wykorzystania zdaniem autorów rodzi niebezpieczeństwo 

pewnej powierzchowności wykorzystania nowoczesnych technologii, co może oznaczać niewykorzystanie 

w pełni ich możliwości. 

 

Wśród wskazywanych przez nauczycieli w badaniu CATI powodów braku wykorzystania 

nowoczesnych technologii wskazywano przede wszystkim na ograniczone możliwości stosowania z 

powodu specyfiki prowadzonych zajęć, specyfiki nauczanej grupy (edukacja wczesnoszkolna) czy 

też brak czasu. W wywiadach grupowych wśród czynników ograniczających wykorzystanie nowoczesnych 

technologii wskazywano na braki w wyposażeniu w sprzęt komputerowy / multimedialny, a także 

„powszednienie” nowoczesnej technologii z perspektywy ucznia – w toku częstego stosowania zdaniem 

nauczycieli powszednieje funkcja motywowania uczniów i maleje atrakcyjność. 

Oszacowanie rzeczywistej liczby nauczycieli wykorzystujących TIK dzięki wsparciu EFS wymaga 

wykorzystania nie tylko danych z badania CATI do estymacji parametrów populacji, lecz także samej 

wielkości populacji będącej punktem odniesienia w przeprowadzaniu szacowania. W badaniu CATI z 

uczestnikami projektów 127 na 313 badanych nauczycieli wskazało, iż bez udziału w projekcie nie 

stosowałoby przynajmniej 1 techniki informacyjno-komunikacyjnej, co oznacza, że 40,6% badanych 

nauczycieli stosuje TIK w wyniku wsparcia EFS. Dla oszacowania bezwzględnej  liczby nauczycieli ta 

wielkość jest jednak nieużyteczna, ponieważ nie jest znana dokładna liczba nauczycieli, którzy wzięli udział 

w projektach (populacji uczestników nie należy utożsamiać z nauczycielami, ponieważ w projektach brali 

udział także przedstawiciele kadry administracyjnej szkół czy pracownicy JST zajmujący się oświatą). 

Dlatego liczbę nauczycieli stosujących TIK w wyniku EFS należy odnieść do całkowitej liczby uczestników, 

ponieważ jest znana i stanowiła populację przy doborze próby badania CATI. Stąd poddawanym 

szacowaniu wskaźnikiem struktury udział nauczycieli stosujących TIK  w wyniku udzielonego wsparcia 

wśród ogółu badanych, który wynosi 36,3%. 

                                                      
51

 IBE (2013) Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 52-53. 

52
 IBE(2013)  Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” Warszawa s. 7-8, 112-113. 
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Mając na uwadze, iż wskazana wyżej wartość pochodzi z badań przeprowadzonych na próbie losowej nie 

jest możliwe odniesienie jej wprost do liczebności populacji na zasadzie proporcji – wielkość ta jest 

obarczona błędem, który musi zostać uwzględniony w szacowaniu. W tym celu zastosowana procedura 

estymacji wskaźnika struktury, które wynik wskazuje, iż z 95% prawdopodobieństwem w populacji 

uczestników projektów znajduje się od 30,3% do 42,2% osób będących nauczycielami, którzy korzystają z 

TIK w wyniku wsparcia EFS. Odnosząc ten przedział do całkowitej wielkości populacji, stwierdzić należy, iż 

od 2957 do 4119 nauczycieli korzysta z TIK w wyniku wsparcia EFS. 

 

W dalszej części podrozdziału podjęto kwestię częstości stosowania metod innowacyjnych lub 

aktywizujących, nauczania przez doświadczenie oraz indywidualizacji nauczania. 

Wykres 49. Wykorzystanie innowacyjnych lub aktywizacyjnych metod nauczania, metody nauczania przez 

doświadczenie oraz indywidualizacji procesu nauczania 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów oraz PAPI z nauczycielami 

nieuczestniczącymi w projektach; wykorzystanie innowacyjnych lub aktywizujących metod nauczania: nauczyciele nieuczestniczący w 

projektach - n=347, bd=11; nauczyciele uczestniczący w projektach - n=313, pytanie zadawane tylko nauczycielom; wykorzystanie 

metody nauczania przez doświadczenie: nauczyciele nieuczestniczący w projektach - n=110, bd=7; nauczyciele uczestniczący w 

projektach - n=84, w obu grupach pytanie zadawane osobom nauczającym przynajmniej 1 przedmiotu matematyczno-

przyrodniczego; prowadzenie indywidualizacji procesu nauczania: nauczyciele nieuczestniczący w projektach - n=131, pytanie 

zadawane nauczycielom klas I-III szkoły podstawowej; nauczyciele uczestniczący w projektach - n=124, pytanie zadawane wyłącznie 

nauczycielom szkół podstawowych 

Innowacyjne lub aktywizacyjne metody nauczania często lub rzadko stosuje 99,0% nauczycieli 

biorących udział w projektach oraz 98,3% spośród tych nauczycieli, którzy nie brali udziału w 

przedsięwzięciach projektowych PO KL, z czego w obu grupach ponad 80% respondentów stosuje 

je często. Jak wykazała statystyczna analiza danych obie analizowane grupy nauczycieli ze zbliżoną 

częstością
53

 wykorzystują innowacyjne lub aktywizacyjne metody nauczania.  

Wśród nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych biorących udział w projektach, 

95,2% respondentów zadeklarowało, iż rzadko lub często stosuje metodę nauczania przez 

doświadczenie, w grupie nauczycieli nie biorących udziału w projektach odsetek ten jest podobny – 

wynosi 96,4%. Wykorzystanie metody nauczania przez doświadczenie należy uznać za rzadsze niż metod 

innowacyjnych / aktywizujących w ogóle, ponieważ w obu analizowanych kategoriach nauczycieli na 

rzadkie stosowanie metody nauczania przez doświadczenie wskazało ponad 30% respondentów. 

Dodatkowo warto dodać, iż statystyczna analiza potwierdziła, że nauczyciele uczestniczący w projektach 

ze zbliżoną
54

 częstością co nauczyciele nie biorący udziału w projektach stosują metodę nauczania przez 

doświadczenie. 

                                                      

53 U Manna-Whitneya=51515,5 p=0,069 α=0,05 

54 U Manna-Whitneya=4490,0 p=0,693 α=0,05 
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Spośród nauczycieli szkół podstawowych biorących udział w projektach 98,2% respondentów 

wskazało na prowadzenie indywidualizacji procesu nauczania przynajmniej rzadko, aktywność tą 

prowadzili także wszyscy nauczyciele szkół podstawowych niebiorący udziału w projektach. Przy 

czym po 86,3% respondentów z obu badanych grup prowadziło indywidualizację często. Nauczyciele 

uczestniczący w projektach nie różnią się istotnie pod względem statystycznym
55

 od tych nie biorących 

udziału pod względem częstości wykorzystania. 

Brak występowania różnic pomiędzy nauczycielami będącymi uczestnikami projektów, a nauczycielami nie 

biorącymi udziału w projektach pod względem częstości stosowania nowoczesnych technolog, metod 

innowacyjnych / aktywizujących, metody nauczania przez doświadczenie oraz indywidualizacji procesu 

nauczania mogłoby pod znakiem zapytania stawiać skuteczność projektów w kontekście generowania 

zmian w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Jednak wniosek taki jest nieuprawniony, ponieważ nie jest znana 

częstość stosowania wymienionych metod w okresie przed realizacją projektów i może występować 

sytuacja, iż uczestnicy projektów wtedy byli w niekorzystnej sytuacji i w wyniku realizacji projektów 

dorównali nauczycielom nieuczestniczącym w projektach. 

 

Na kolejnym wykresie przedstawione zostały wykorzystywane przez nauczycieli innowacyjne lub 

aktywizujące metody nauczania. 

Wykres 50. Wykorzystywane przez nauczycieli innowacyjne lub aktywizujące metody nauczania 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami oraz PAPI z nauczycielami nieuczestniczącymi w 

projektach; nauczyciele uczestniczący w projektach – n=309, nauczyciele nieuczestniczący w projektach – n=324; w obu grupach 

pytanie zadawano w przypadku wskazania na wykorzystanie przynajmniej 1 nowoczesnej technologii przynajmniej rzadko; pytanie 

wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną przez nauczycieli metodą jest burza mózgów, jest 

stosowana ona przez 39,7% badanych nauczycieli uczestniczących w projektach oraz 47,1% nauczycieli 

nieuczestniczących. Relatywnie często nauczyciele stosują także metodę projektów (około 22% 

badanych nauczycieli z obu grup), pracę w grupach (19,2% badanych nauczycieli uczestniczących oraz 

26,8% nauczycieli nieuczestniczących), a także wykorzystanie nowoczesnych technologii prezentacji treści 

(odpowiedzi pochodzą z pytania otwartego, stąd mimo, iż zagadnieniu poświęcono miejsce w innym 

                                                      

55 U Manna-Whitneya=8097,5 p=0,944 α=0,05 
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miejscu raportu, znalazło się również tutaj), które jako aktywizującą / innowacyjną formą nauczania 

wskazało 15,2% badanych nauczycieli uczestniczących oraz 18,2% badanych nauczycieli 

nieuczestniczących w projektach. Wskazane najczęstsze metody zaliczyć należy do relatywnie mało 

złożonych, dość uniwersalnych i nie stanowiących szczególnego novum wśród metod kształcenia. 

Relatywnie rzadko badani nauczyciele wykorzystywali metodę kapeluszy myślowych, przypadku 

indywidualnego, wyjazdy / wizyty czy metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 

Odnośnie metody nauczania przez doświadczenie w wywiadach grupowych nauczyciele wskazywali, iż jej 

wykorzystanie przebiega głównie poprzez prowadzenie wybranych lekcji w wyspecjalizowanych 

pracowniach. Z kolei indywidualizacja procesu nauczania przebiega głównie poprzez przekazywanie 

dodatkowych treści / zadań uczniom, którzy chcą pogłębić wiedzę oraz organizację zajęć dodatkowych o 

charakterze wyrównawczym – dla uczniów słabiej radzących sobie z danym przedmiotem. 

Brak stosowania innowacyjnych metod nauczania wg odpowiedzi udzielonych w badaniu CATI  

motywowano głównie przez ograniczenie możliwości ich stosowania przez specyfikę wykonywanej pracy 

np. prowadzenie biblioteki, zajęcia w-f czy świetlicowe, a także brak czasu. Również brak stosowania 

metody nauczania przez doświadczenie tłumaczono najczęściej ograniczonymi możliwościami stosowania 

na niektórych przedmiotach matematyczno-przyrodniczych np. matematyce, lecz wskazywano również na 

słabe wyposażenie pracowni czy też brak czasu. 

Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

1. Nauczyciele w wysokim stopniu korzystają ze skierowanej do nich oferty, ponieważ ponad 90% 

nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe biorąc pod uwagę okres poprzedzających badanie 

24 miesięcy. Kształcenie wśród nauczycieli odbywa głównie poprzez udział w szkoleniach lub kursach, 

a w następnej kolejności poprzez uczęszczanie na studia podyplomowe. Największą popularnością 

wśród nauczycieli cieszą się szkolenia dotyczące metodyki nauczania, szkolenia przedmiotowe oraz 

dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii. Z kolei udział w studiach realizowanych jest 

najczęściej w trybie zaocznym.  

2. Na najpopularniejszą formę podnoszenia kwalifikacji – szkolenia – prawie połowa nauczycieli poświęca 

do 15 dni, a około ¼ badanych – 30 dni i więcej w ciągu 2 lat. Z kolei na studia podyplomowe lub 

wyższe najczęściej poświęcane jest do 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, tyle czasu poświęca ponad 

70% nauczycieli uczestniczących w projektach oraz ponad 60% nauczycieli nieuczestniczących. 

3. Spośród czynników związanych z samymi nauczycielami podnoszenie kwalifikacji wiąże się z relatywnie 

młodym wiekiem oraz relatywnie krótkim stażem zawodowym. Większej skłonności do podnoszenia 

kwalifikacji sprzyja także pozostawanie w formalnym lub nieformalnym związku oraz zamieszkanie w 

podregionach krośnieńskim i tarnobrzeskim. 

4. Nauczyciele są motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji głównie przez czynniki o charakterze 

wewnętrznym – przede wszystkim podniesienie jakości wykonywanej pracy, lecz także dążenie do 

realizacji pasji zainteresowań czy zwiększenie satysfakcji w życiu zawodowym. Udział w podnoszeniu 

kwalifikacji w niewielkim stopniu podyktowane są czynnikami zewnętrznymi takimi jak wymogi awansu 

zawodowego czy wymagania przełożonych. Wśród zewnętrznych motywujących do podnoszenia 

kwalifikacji warto wymienić wskazywane przez dyrektorów konieczność dostosowania wiedzy / 

umiejętności do zmian zachodzących w systemie oświaty oraz zwiększania kwalifikacji w odpowiedzi na 

wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej. 

5. Mając na uwadze stosunek liczby uczestników projektów do całkowitej liczby nauczycieli udział EFS w 

podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli szacuje się na około 25-30%. Zdecydowana większość 

nauczycieli ma świadomość możliwości podnoszenia kwalifikacji w oparciu o wsparcie EFS. 

6. Wśród powodów niskiego zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji (braku podnoszenia kwalifikacji) 

najczęściej występuje brak potrzeb w tym zakresie oraz brak odpowiedniej – dostosowanej do potrzeb 

oferty. Brak podnoszenia kwalifikacji jest także związany z wiekiem oraz długością stażu zawodowego - 

osoby starsze oraz posiadające dłuższy staż zawodowy są mniej skłonne do podnoszenia kwalifikacji. 
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7. Wśród barier w podnoszeniu kwalifikacji oprócz wskazanych wyżej czynników  należy wskazać przede 

wszystkim wysokie koszty niektórych form podnoszenia kwalifikacji, niską praktyczną użyteczność 

części form podnoszenia kwalifikacji, a także niepewność zatrudnienia, niechęć kadr kierowniczych 

szkół oraz niedostateczne motywowanie do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, którzy osiągnęli 

najwyższy poziom awansu zawodowego. 

8. Mając na uwadze wyniki samooceny poziom podstawowych kompetencji informacyjno-

komunikacyjnych nauczycieli należy uznać za wysoki. Ponad 95% nauczycieli stosuje w swojej pracy 

nowoczesne technologie (zarówno w przygotowaniu, jak i w prowadzeniu zajęć), aktywizujące / 

innowacyjne metody nauczania, metodę nauczania przez doświadczenie oraz indywidualizację procesu 

nauczania. Spośród nowoczesnych technologii nauczyciele najczęściej stosują prezentacje 

multimedialne oraz oprogramowanie edukacyjne.  

9. Nowoczesne technologie są stosowane głównie w celu uatrakcyjnienia zajęć / zwiększenia 

zainteresowania uczniów, przygotowania materiałów / zajęć, oraz zwiększenia efektów / jakości 

nauczania.  

10. Spośród aktywizujących metod nauczania najczęściej stosowane są metoda burzy mózgów, metoda 

projektów oraz praca w grupach. Brak stosowania wskazanych wyżej technologii i metod powodowany 

jest głównie przez specyfikę zadań wykonywanych przez nauczycieli, w których zastosowanie 

powyższych nie ma uzasadnienia. 

11. Zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem od 2957 do 4119 nauczycieli korzysta z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wsparcia EFS.  

OCENA OTRZYMANEGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL 

Ocena wsparcia  

W ramach dalszej części raportu przedstawiono jak uczestnicy projektów (nauczyciele, kadra zarządzająca 

szkół) oceniają świadczone wsparcie. Wskazano czy odpowiadała im forma zajęć, ich poziom, tempo, 

metody pracy.  Określono także na ile uczestnicy mogli wpływać na ww. kwestie, jeśli mieli jakieś 

zastrzeżenia.  

Wykres 51. Ocena poszczególnych aspektów szkoleń  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, n=340 

Badanych, którzy skorzystali ze szkolenia, poproszono o ocenę niniejszej formy wsparcia pod względem 

metodyki pracy, poziomu zaawansowania materiału, tematyki, tempa oraz formy prowadzonych zajęć. 

Zdecydowana większość uczestników oceniła wszystkie te elementy bardzo wysoko oraz wysoko. 

Zdecydowana mniejszość osób uznała, iż wsparcie to świadczone było na średnim poziomie, a tylko 

nieliczni ocenili je nisko. Najlepiej oceniono metodykę pracy (średnio na 4,61 na 5-cio stopniowej skali), w 

drugiej kolejności uznanie uczestników szkoleń zyskała tematyka szkolenia oraz temp prowadzenia zajęć 
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(średnia ocena obu aspektów – 4,58 na 5 –stopniowej skali). Formę prowadzonych zajęć oceniono średnio 

na 4,53. Biorąc od uwagę analizowane wymiary oceny szkolenia realizowane w ramach Działania 9.4 PO KL 

zostały najgorzej ocenione ze względu na  zaawansowanie materiału (średnio na 4,46 na 5-cio stopniowej 

skali).  

Wykres 52. Ocena poszczególnych aspektów studiów podyplomowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Studia podyplomowe zostały ocenione wyżej niż szkolenia, jednakże należy zwrócić uwagę, iż liczba 

odbiorców tego rodzaju wsparcia (9) jest zdecydowanie niższa od ilości osób korzystających ze szkoleń 

(340). Badani jednogłośnie ocenili wsparcie bardzo wysoko bądź wysoko.  

Studia wyższe były formą wsparcia, z której skorzystały wyłącznie dwie osoby. Formę, metodykę oraz 

tempo prowadzonych zajęć oceniono bardzo wysoko i średnio; zaś tematykę oraz zaawansowanie 

materiału – bardzo wysoko i wysoko. Wsparcie innego rodzaju (konsultacje) – wskazane przez trzech 

uczestników – oceniono wysoko.  

 

Kwestia oceny świadczonego wsparcia została także poruszona w wywiadach bezpośrednich 

realizowanych z dyrekcją oraz wywiadach grupowych realizowanych zarówno z nauczycielami, jak i kadrą 

zarządzającą szkół. Przez niemal wszystkie przebadane osoby, wsparcie zostało ocenione pozytywnie. 

Stosunkowo często opinię tę uzasadniano faktem świadomego wyboru szkoleń przez nauczycieli, 

adekwatną tematyką, miejscem realizacji oraz kompetencjami osób prowadzących kursy. Zauważono, iż 

nauczycielom odpowiadają najbardziej szkolenia w formie warsztatowej. 

 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego [wsparcia]. Gdyby w przyszłości było ono ponawiane to również chętnie 

skorzystamy. Do kursów i  szkoleń, na których byliśmy, nie mamy żadnych zastrzeżeń, były na bardzo wysokim 

poziomie. (IDI_45) 

Nauczyciele byli zadowoleni: mówili, że zajęcia były fajnie przeprowadzone i w odpowiedniej ilości, otrzymali także 

ciekawe materiały, co wpłynęło na ich opinię. Jeżeli nauczyciele byli zadowoleni to ja też czułam satysfakcję. (IDI_17) 

Szkolenie miało bardzo szeroki zakres. Każdy nauczyciel na pewno coś w nim znalazł. Tematyka była bardzo 

nowoczesna, zapewniająca nauczycielom szerszy punkt widzenia, inne podejście do nauczania niż to, które jest 

wykładane na studiach. Myślę, że to było bardzo potrzebne, nauczyciele cenią sobie to szkolenie. (IDI_15) 

Kiedy nauczyciel zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu, sprawdzamy to pod kątem spójności z pracą szkoły. (…) 

Rozmawiałem z nauczycielami uczestniczącymi w kursach – wracali zadowoleni. Mówili, że dowiedzieli się czegoś 

nowego, co rozjaśniło ich wiedzę na dany temat, że to im pomogło, a informacje, które uzyskali wykorzystywali potem 

na lekcjach. (IDI_4) 

Myślę, że [wsparcie] było dopasowane, były to bardzo ciekawe zajęcia, które wiele dawały, bo było bardzo dużo 

praktycznych zajęć, które można wykorzystać później we własnej pracy. (IDI_29) 
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Szczególną grupą badanych, oceniających wsparcie stanowili nauczyciele kształcenia zawodowego. Część 

z nich otrzymane wsparcie uznała za nie kompleksowe, część za przydatne. Z kolei występuje także grupa 

osób, która zaznacza brak występowania wsparcia, które odpowiadałoby na ich potrzeby. Natomiast, jeśli 

adekwatne szkolenie pojawi się w ofercie, ilość chętnych osób uniemożliwia wszystkim zainteresowanym 

skorzystanie ze wsparcia. Wśród tej grupy osób zidentyfikowano duże zapotrzebowanie na udział w 

szkoleniach stricte zawodowych, posiadających wymiar praktyczny, np. w postaci staży odbywanych w 

zakładach pracy. Sygnalizowano brak tego rodzaju działań w województwie podkarpackim i konieczność 

szukania ich w innych częściach kraju.  

  

Jeżeli chodzi o mój program to nie do końca byłam zadowolona. Skoro szkolenie było skierowane dla architektów 

krajobrazu, to powinno być w takiej tematyce. A dotyczyło ono w większości zagadnień dla budowlańców. (FGI_2) 

U nas ciężko o szkolenia takie typowo branżowe i dlatego generalnie oparliśmy się na poszukiwanie szkoleń 

zewnętrznych. Byliśmy z koleżanką i z kolegami na szkoleniach organizowanych w Warszawie: jedno przez Nową Erę 

Wydawnictwo, a drugie przez Mazowiecką Izbę Przedsiębiorczości. Natomiast tutaj na terenie Podkarpacia to byliśmy 

na jednym które było organizowane (tak prawie pod nas) przez PCEN. (FGI_2) 

 

W badaniu podjęto także kwestię ewentualnego wpływu uczestników na kształt świadczonego wsparcia tj. 

formę, tempo lub poziom zaawansowania zajęć. Wyniki w tym zakresie przedstawiono poniżej. 

Wykres 53. Wpływ uczestników na formę, tempo lub poziom zaawansowania zajęć w przypadku występujących po ich 

stronie zastrzeżeń 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI; wykres z lewej strony: n=350, wykres z prawej strony: n=274 

Jak wynika z danych przedstawionych na poprzednich wykresach – większości badanych odpowiadała 

metodyka pracy, poziom zaawansowania materiału, tematyka, tempo oraz forma prowadzonych zajęć. 

Ponad 78% badanych miała możliwość wpływania na elementy prowadzonych zajęć w przypadku 

pojawiających się zastrzeżeń. I tak, niemal 40% spośród nich mogła ingerować w formę, tempo bądź 

poziom zaawansowania materiałów w  stopniu dużym, 53,3% - w średnim, zaś 6,2% -  w małym.  

Determinanty oceny wsparcia 

W dalszej części podjęto próbę  identyfikacji  czynników warunkujących ocenę wsparcia oferowanego w 

projektach w ramach Działania 9.4 PO KL. Zweryfikowano czy czynniki związane z samym wsparciem 

warunkują jego lepszą lub gorszą ocenę (tj. typ wsparcia, tematyka, użyte metody, koszty przypadające na 

1 uczestnika, organizacja, miejsce świadczenia wsparcia - szkolenie wyjazdowe/szkolenie w miejscu 

zamieszkania odbiorcy wsparcia). Określono również czy ocena jest uzależniona od typu podmiotu 

świadczącego wsparcie. 
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W analizie uwzględniono tylko szkolenia, jako najpopularniejszą wśród uczestników projektów 

realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim formę wsparcia
56

. Studia 

odbywało wyłącznie dziewięć spośród 350 badanych osób, nie jest możliwa więc statystyczna weryfikacja 

czynników determinujących ich ocenę.  

Wykres 54. Występowanie zajęć praktycznych a ocena szkolenia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, brak zajęć praktycznych n=12; zajęcia praktyczne n=338 

Ocena poszczególnych elementów szkoleń jest zróżnicowana w zależności od występowania w trakcie ich 

realizacji zajęć praktycznych. Osoby biorące udział w kursach nieposiadających części praktycznej, częściej 

oceniały poszczególne ich aspekty na poziomie średnim. Dotyczy to w szczególności metodyki i formy 

prowadzenia zajęć (27,3% vs 4,9% osób uczęszczających na zajęcia praktyczne) oraz tempa prowadzenia 

zajęć (18,2% vs 4,3%). Zaawansowanie materiału to aspekt, który 9,1% uczestników zajęć nie zawierających 

elementów praktycznych oceniło jako niskie. Warto także zwrócić uwagę, iż uczestnicy zajęć 

praktycznych oceniali wszystkie z badanych aspektów szkoleń lepiej aniżeli badani z drugiej grupy. 

Niniejsze wyniki świadczą o tym, iż warto realizować szkolenia, posiadające wymiar praktyczny, gdyż cieszą 

się one lepszą oceną, co może wpływać nie tylko na zadowolenie uczestników, ale również na ich chęć 

korzystania ze wsparcia w przyszłości. Spośród zaprezentowanych na powyższym wykresie porównań 

między dwoma grupami uczestników szkoleń – tymi, którzy uczestniczyli w szkoleniach zawierających 

elementy praktyczne oraz tymi, którzy uczestniczyli w szkoleniach bez elementu praktycznego, ich opinie 

różnią się istotnie  jeśli chodzi o  ocenę formy prowadzonych zajęć oraz metodyki zajęć. 
57

  

                                                      
56

 W ramach przeprowadzonych testów statystycznych nie uwzględniano odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz „odmowa odpowiedzi”. 

57
 Forma zajęć: U Manna-Whitneya= 929, p=0,001, α=0,005 (test dokładny) 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 967, p=0,002, α=0,005 (test dokładny) 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya =1384,5 , p=0,129, α=0,005 (test dokładny) 

Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya =1308,5, p=0,080, α=0,005 (test dokładny) 

Tematyka: U Manna-Whitneya= 1431,5, p=0,175, α=0,005 (test dokładny) 
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W dalszej części analizie poddano wpływ tematyki szkolenia na jego ocenę w poszczególnych aspektach.  

Wykres 55. Ocena formy prowadzonych zajęć w zależności od realizowanego tematu szkolenia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, ratownictwo medyczne n=16; zarządzanie n=11; język obcy n=17; 

przedmiotowe n=53; informatyczne n=128; psychologiczne/metody nauczania n=74; inne n=13; tworzenie programów nauczania 

n=16; bd=45 

Mając na uwadze informacje przedstawione zarówno na powyższym, jak i poniższych wykresach, należy 

stwierdzić, iż tematyka szkolenia jest czynnikiem nieznacznie warunkującym jego ocenę.  Forma 

prowadzonych zajęć została oceniona najwyżej przez uczestników szkolenia ratownictwa medycznego 

zarządzania i języka obcego. Średnią ocenę szkolenia wystawiło najwięcej osób biorących udział w kursie 

dotyczącym tworzenia programów nauczania. Ocena niska wystawiona została wyłącznie w przypadku 

tematyki psychologicznej bądź związanej z metodami nauczania i wyniosła niespełna 3% głosów. Należy 

jednak zauważyć, iż omówione wyżej różnice w ocenie formy prowadzonych zajęć w zależności od 

tematyki szkolenia nie są na tyle duże, by okazały się być istotne pod względem statystycznym.
58

 

Wykres 56. Ocena tematyki szkolenia  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, ratownictwo medyczne n=16; zarządzanie n=11; język obcy n=17; 

przedmiotowe n=53; informatyczne n=128; psychologiczne/metody nauczania n=74; inne n=13; tworzenie programów nauczania 

n=16; bd=45 

                                                      
58

 Chi²= 17,748, p=0,013, α=0,005 (Test Kruskala-Wallisa) 
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Generalnie tematyka szkoleń oceniona została bardzo wysoko i wysoko. Najwyżej oceniono tematykę 

realizowaną na zajęciach ratownictwa medycznego. Średnia ocena wystąpiła wyłącznie w odniesieniu do 

szkoleń psychologicznych (9,5%), informatycznych (7%), ratownictwa medycznego (6,3%), języka obcego 

(5,9%) oraz kursów dotyczących konkretnych przedmiotów (1,9%). Opinie te dotyczą jak widać na 

powyższym wykresie – jedynie nielicznych osób. Należy także zauważyć, iż wyniki nie są istotne pod 

względem statystycznym, co oznacza, że wyższa ocena tematyki szkolenia nie jest powiązana w sposób 

istotny z jakąś szczególną jego tematyką.
59

  Generalnie  bowiem wszystkie oferowane w ramach 

Działania 9.4 PO KL szkolenia niezależnie od ich tematyki spotkały się z bardzo dobrą oceną 

uczestników.  

Wykres 57. Ocena zaawansowania materiału w zależności od realizowanego tematu szkolenia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, ratownictwo medyczne n=16; zarządzanie n=11; język obcy n=17; 

przedmiotowe n=53; informatyczne n=128; psychologiczne/metody nauczania n=74; inne n=13; tworzenie programów nauczania 

n=16; bd=45 

Szkolenia realizowane w ramach projektów Działania 9.4 PO KL pod względem stopnia zaawansowania 

materiału, oceniano generalnie podobnie, bez względu na ich tematykę. Bardzo wysoka ocena była 

przyznawana najczęściej przez uczestników szkolenia dotyczącego ratownictwa medycznego. Korzystnie 

zaopiniowano także kurs zarządzania – pojawiły się wyłącznie bardzo wysokie i wysokie oceny. Odsetek 

opinii średnich wahał się od 9,4% w przypadku kursów przedmiotowych po 2,7% w odniesieniu do kursów 

psychologicznych. Wykonany test dostarczył informacji, iż uczestnicy szkoleń o różnej tematyce nie 

różnicują istotnie swoich ocen dotyczących stopnia zaawansowania materiału.
60

  

                                                      
59

 Chi²= 10,257, p=0,174, α=0,005 (Test Kruskala-Wallisa) 

60
 Chi²=9,302, p=0,232, α=0,005 (Test Kruskala-Wallisa) 
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Wykres 58. Ocena tempa prowadzonych zajęć w zależności od realizowanego tematu szkolenia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, ratownictwo medyczne n=16; zarządzanie n=11; język obcy n=17; 

przedmiotowe n=53; informatyczne n=128; psychologiczne/metody nauczania n=74; inne n=13; tworzenie programów nauczania 

n=16; bd=45 

Podobnie jak w przypadku oceny zaawansowania materiału oraz formy prowadzonych zajęć do najlepiej 

ocenionych należą szkolenia dotyczące ratownictwa medycznego oraz zarządzania. Najwięcej ocen 

średnich i niskich dotyczyło natomiast kursów psychologicznych / metod nauczania (łącznie 9,5%).  

Wykres 59. Ocena metodyki zajęć w zależności od realizowanego tematu szkolenia  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, ratownictwo medyczne n=16; zarządzanie n=11; język obcy n=17; 

przedmiotowe n=53; informatyczne n=128; psychologiczne/metody nauczania n=74; inne n=13; tworzenie programów nauczania 

n=16; bd=45 

Pod względem metodyki zajęć najkorzystniej oceniono kursy ratownictwa medycznego, języka obcego i 

zarządzania – dotyczą ich bowiem wyłącznie bardzo wysokie i wysokie oceny. W przypadku pozostałej 

tematyki szkoleniowej oceny średnie wskazywano rzadko. Różnice w ocenie nie są jednak istotne pod 

względem statystycznym.
61

   

 

Zweryfikowano również czy sytuacja rodzinna tj. posiadanie dziecka mogła wpływać na ocenę szkoleń. 

72,1% uczestników projektów biorących udział w badaniu CATI zadeklarowało, że posiada dzieci na 

utrzymaniu
62

. Analizując ocenę poszczególnych aspektów szkolenia pod względem faktu pełnienia przez 

                                                      
61

 Chi²= 14,282, p=0,046, α=0,005 (Test Kruskala-Wallisa) 

62
 26,6% uczestników zadeklarowało, ze nie posiada dzieci, a 1,2% z nich odmówiło odpowiedzi na pytanie 
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uczestników projektu roli rodzica, należy zauważyć, iż posiadanie dzieci nie różnicowało żadnego z 

aspektów oceny szkoleń
63

. 

Zweryfikowano także czy aspekt techniczny związany z miejscem organizacji szkoleń może mieć wpływ na 

ich ocenę przez uczestników. Zdecydowana większość badanych (71,8%) uczestniczyła w szkoleniach, 

które odbywały się poza miejscem ich zamieszkania, zaś nieco ponad jedna czwarta badanych 

uczestniczyła w szkoleniach w miejscu zamieszkania.  Miejsce realizacji szkolenia nie jest czynnikiem 

różnicującym jego ocenę. Opinie osób biorących udział w kursach odbywających się w miejscu 

zamieszkania oraz kursach wyjazdowych nie są wyraźnie zróżnicowane. 
64

 Wsparcie w obu grupach 

oceniono bardzo wysoko. 

Ponadto, kwestia posiadania przez osoby korzystające ze wsparcia dzieci nie ma znaczącego wpływu 

na skłonność do korzystania przez nich ze szkoleń wyjazdowych. Spośród badanych biorących udział 

w szkoleniu odbywającym się w ich miejscu zamieszkania ponad 66% posiadało dzieci, zaś wśród osób 

dojeżdżających na szkolenie odsetek ten wyniósł 72,1%. 

Miejsce zamieszkania uczestników także nie determinuję w sposób istotny oceny poszczególnych 

elementów szkoleń przez uczestników.
65

 Zarówno osoby zamieszkujące obszar miejski, jak i wiejski 

oceniły szkolenia bardzo wysoko i wysoko. Rozkład odpowiedzi jest w obu grupach bardzo podobny.  

Nauczyciele kształcenia zawodowego nieco gorzej od pozostałych oceniali metodykę szkolenia oraz 

formę prowadzenia zajęć. Różnice te nie są jednak na tyle duże, by okazały się być istotne pod względem 

statystycznym.
66

 

Osoby zatrudnione na stanowisku  dyrektora placówki oświatowej częściej od pozostałych uczestników 

projektów oceniali poszczególne elementy realizowanych szkoleń bardzo wysoko. Różnice te nie są jednak 

na tyle duże, by okazały się być istotne pod względem statystycznym
67

. 

Opinia nt. szkoleń nie jest także uzależniona od sposobu weryfikacji nabytych umiejętności 

stosowanej w projekcie na zakończenie kursu/szkolenia
68

. Metodykę pracy nieco lepiej oceniły osoby, 

                                                      
63

 Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 10786, p=0,590, α=0,005 

Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 10742,5, p=0,432, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 10644, p=0,562, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 10932, p=0,599, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 11120, p=0,860, α=0,005 

64
 Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 11167, p=0,489, α=0,005 

Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 11252,5, p=0,515, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 10876, p=0,457, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 11011, p=0,304, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 10859, p=0,225, α=0,005 

65
 Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 14140, p=0,697, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 14058,5, p= 0,948 α=0,005 

Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 14247,5, p=0,886, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 12898,5, p= 0,041, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 13983, p= 0,607, α=0,005 

66
 Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 528, p= 0,417, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 558, p= 0,836, α=0,005 

Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 521,5, p= 0,381, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 501, p= 0,239, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 575, p= 0,873, α=0,005 

67
 Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 5062,5, p= 0,064, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 5207,5, p= 0,140, α=0,005 

Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 5633,5, p=0,501, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 5204, p= 0,103, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 4986, p= 0,036, α=0,005 

68
 Forma zajęć: Chi²= 11,085, p= 0,891, α=0,005 

Tematyka: Chi²= 16,464, p= 0,871, α=0,005 
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które uzyskały certyfikat wystawiony przez podmiot zewnętrzny, ale zidentyfikowane różnice nie są 

znaczące. 

Tryb realizacji projektu – systemowy / konkursowy - także nie wpływa na jego odbiór wśród 

uczestników w sposób istotny statystycznie.
69

 

Kwestia występowania czynników warunkujących ocenę wsparcia podjęta została także w badaniu 

jakościowym, przeprowadzonym z przedstawicielami IP2. Za elementy negatywnie wpływające na ocenę 

wsparcia uznano brak uruchomienia pierwotnie zaplanowanych kierunków studiów, opóźnienia 

występujące względem harmonogramu. Czynnikiem uznanym za wpływający na ocenę wsparcia jest także 

miejsce jego realizacji. W opinii Przedstawicieli IP2 bliskość realizacji szkoleń czy studiów w odniesieniu do 

miejsca zamieszkania sprzyja korzystaniu ze wsparcia, duża odległość stanowi zaś barierę. Nie zostało to 

jednak potwierdzone w badaniu CATI.  

Adekwatność wsparcia do potrzeb i oczekiwań 

W  ramach poniższej części ocenie poddano adekwatność wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.4 

PO KL. Oceniono na ile było ono dopasowane do potrzeb uczestników projektów oraz czy było zgodne z 

ich oczekiwaniami. Określono także co decydowało o wyborze form i tematyki wsparcia przez 

beneficjentów i jaką rolę miały w tym zakresie diagnozy potrzeb grup docelowych. Wskazano także 

metody rekrutacji oraz promocji i informacji stosowane przez beneficjentów Działania 9.4 PO KL. 

Generalnie, uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie 

podkarpackim wysoko oceniają adekwatność wsparcia do swoich potrzeb i oczekiwań. Zdecydowana 

większość z nich (78,9%)  deklaruje, że stopień zgodności otrzymanego wsparcia z oczekiwaniami jest 

duży lub bardzo duży. Co piąty uczestnik ocenia owa zgodność jako średnią (18,6%). 

Wykres 60. Stopień zgodności otrzymanego wsparcia z oczekiwaniami odbiorców a płeć uczestników 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, kobiety: n=284, mężczyźni: n=66, ogółem: n=350 

Analiza nie wykazała dużych różnic w ocenie zgodności otrzymanego wsparcia z oczekiwaniami 

uczestników w zależności od ich płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni uznali, iż wsparcie było zgodne z 

ich oczekiwaniami w stopniu dużym (odpowiednio 53,9% i 56,1%). Niewielka różnica występuje w ocenie 

zgodności jako bardzo dużej – została ona zadeklarowana przez jedną czwartą uczestniczek i mniej niż 

                                                                                                                                                                           

Zaawansowanie materiału: Chi²= 30,645, p=0,164, α=0,005 

Tempo zajęć: Chi²= 14,444, p= 0,700, α=0,005 

Metodyka: Chi²= 21,152, p= 0,883, α=0,005 

69
 Forma zajęć: U Manna-Whitneya = 10683, p=0,726, α=0,005 

Tematyka: U Manna-Whitneya = 9792,5, p=0,177, α=0,005 

Zaawansowanie materiału: U Manna-Whitneya = 10293,5, p=0,399, α=0,005 

Tempo zajęć: U Manna-Whitneya = 10705, p=0,742, α=0,005 

Metodyka: U Manna-Whitneya = 10541, p=0,598, α=0,005 
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jedną piątą uczestników. Stopień średni wskazało 18% kobiet i ponad 21 % mężczyzn. Różnice powyższe 

nie są jednak na tyle duże, by okazały się istotne pod względem statystycznym.
70

   

Wykres 61. Stopień zgodności otrzymanego wsparcia z oczekiwaniami odbiorców a staż pracy uczestników 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI, staż 1-5 lat: n=27, staż 6-10 lat: n=53, staż 11-15 lat: n=31, staż 16-20 lat: 

n=38, staż 21-25 lat: n=40, staż 26 i więcej lat: n=41 

Analiza zgodności wsparcia z oczekiwaniami uczestników pod względem stażu pracy wykazała, iż bez 

względu na długość czasu zatrudnienia, stopień zgodności wsparcia z oczekiwaniami oceniano na 

duży. Grupą, w której najwięcej uczestników uznało wparcie za najbardziej adekwatne do potrzeb, są 

osoby posiadające 16-20 lat stażu pracy (bardzo duży i duży stopnień zgodności – łącznie 81,6%). Z kolei 

stopień spójności oczekiwań ze wsparciem oceniony został jako średni najczęściej przez osoby pracujące 

11-15 oraz 26 i więcej lat. Zaobserwowane zróżnicowanie są jednak niewielkie i nie są one istotne pod 

względem statystycznym.
71

  

 

Kwestia zgodności wsparcia z oczekiwaniami dyrektorów i nauczycieli szkół została pogłębiona w trakcie 

wywiadów indywidualnych i grupowych. Wynika z nich, iż wsparcie odpowiadało na potrzeby uczestników. 

Czynnikami, na które zwracano uwagę było przygotowanie  merytoryczne osób prowadzących szkolenia 

oraz wpływ udziału w projekcie na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele 

podkreślali fakt wykorzystywania zdobytych umiejętności w swojej pracy dydaktycznej.  

 

Jeżeli szkolenia mają formę warsztatów to tak, to nauczyciele są zadowoleni i pozytywnie oceniają takie szkolenie i jest 

wykorzystywane jak najbardziej (…). Zdecydowanie forma warsztatowa to priorytet i za taką formą się opowiadają. 

Jeżeli szkolenie przebiega w formie teoretycznej (czytanej), przyjeżdżają zdenerwowani i mówią, że to strata czasu, bo 

czytać oni umieją. (IDI_26) 

Myślę, że przynajmniej 97% nauczycieli było zadowolonych. Z czego byli zadowoleni przede wszystkim? Z prowadzącej, 

która była merytorycznie bardzo dobrze przygotowana, ze środków, które były wykorzystywane, metod, technik pracy. A 

przede wszystkim z tego, że prowadząca wychodziła naprzeciw oczekiwaniom naszych nauczycieli i odpowiadała na 

wszystkie nurtujące ich pytania. Czasem nawet wychodzące poza zakres szkolenia, a jednak bardzo istotne dla 

funkcjonowania naszej szkoły. (IDI_10) 

Zawsze, po odbyciu przez nauczyciela szkolenia, staram się porozmawiać z nim i dowiedzieć się, czy to miało sens, jakie 

są pozytywne skutki takiego szkolenia. Po rozmowie doszedłem do wniosku, że to naprawdę miało sens. Jego 

oczekiwania dotyczące uzupełnienia wiedzy zostały spełnione. (…) Był zadowolony. Wprowadzając później w życie 

                                                      
70

 U Manna_Whitneya =8526,000, p= 0,238, α=0,005 (test dokładny), na potrzeby testów połączono małoliczne kategorie „mały” i „bardzo mały” w 

jedną oraz nie uwzględniona kategorii trudno powiedzieć (n=2) 

71
 Chi²=5,772, p=0,329, α=0,005 (test Kruskala-Wallisa), na potrzeby testów połączono małoliczne kategorie „mały” i „bardzo mały” w jedną oraz nie 

uwzględniona kategorii trudno powiedzieć (n=2) 
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zdobyte na kursie umiejętności, okazało się, że jest to motywujące dla dzieciaków – one bardzo chętnie biorą udział, 

pytają się kiedy odbędą się następne zajęcia. (IDI_44) 

Poziom szkolenia został uznany przez nauczycieli za bardzo wysoki. Nauczyciele – tak jak oczekiwali –otrzymali po tym 

szkoleniu książeczkę spawacza i europejski certyfikat spawacza, a egzamin zdawali w Instytucie Spawania w Gliwicach. 

Czynniki, które miały wpływ na pozytywną opinię to miejsce, dobre przygotowanie kadry pedagogicznej, dużo godzin 

poświęcone na stronę praktyczną w tym projekcie oraz efekt końcowy, czyli otrzymanie dokumentu, który daje 

konkretne uprawnienia do pracy w zawodzie. (IDI_42) 

To [szkolenie] bardzo nam się przydało, Szczególnie informatyczne. Dlaczego? Oprócz tego, że każdy z nas taką 

podstawową wiedzę, wiadomo robiąc nauczyciela dyplomowanego, posiadał, bo to był warunek niezbędny i konieczny, 

mogliśmy tamto minimum wiedzy rozszerzyć. (…) Dużo było rzeczy przydatnych. Dużo wynikało z naszych potrzeb. 

Myśmy sygnalizowali, co chcemy, czego chcemy się dowiedzieć, czego nam brakuje. Natomiast no prowadzący raczej 

się dostosowywali.  (FGI_1) 

 

Negatywne opinie dotyczące udzielonego wsparcia są rzadkością. Dotyczyły one nieodpowiedniego 

przygotowania osób prowadzących. Badani zauważyli, iż sugerowanie się ceną przy wyborze wykonawcy 

(zgodnie z procedurą PZP) najczęściej wiąże się niższą jakością prowadzonego szkolenia.  

 

Czasami wydawało się, że tematyka ciekawa, że spełni nasze oczekiwania (…) później się okazywało, że jednak nie 

podołali prowadzący. Ale to nie we wszystkich przypadkach, nie generalizuję tego. Tych szkoleń było tyle, że były dobre 

szkolenia, z których można było naprawdę dużo skorzystać. Były też takie, które po prostu odbyły się tylko dlatego, że 

miały się odbyć. (IDI_31) 

 

Poniżej wskazano czynniki, które decydowały o wyborze form i tematyki wsparcia przez beneficjentów i 

określono jaką rolę miały w tym zakresie diagnozy potrzeb grup docelowych.  

Wykres 62. Ocena wpływu poszczególnych czynników na wybór form wsparcia przez projektodawców 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z Beneficjentami; Diagnoza potrzeb grupy docelowej - 

n=30, Wytyczne / przepisy obowiązujące w ramach PO K - n=28, Zapisy regionalnych dokumentów strategicznych - n=26, Cena 

wsparcia - n=24, Dostępność w regionie realizatorów wsparcia - n=24, inny czynnik - n=1; z analiz wyłączono odpowiedź „trudno 

powiedzieć” 

Diagnoza potrzeb grupy docelowej zdaniem badanych przedstawicieli realizatorów projektów była 

czynnikiem, który w największym stopniu wypłynął na wybór form wsparcia w projektach Działania 9.4 PO 

KL. Średnia ocena tego czynnika w pięciostopniowej skali wynosi 4,63. Relatywnie wysoko oceniono także 

wpływ wytycznych / przepisów obowiązujących w PO KL (średnia ocena 3,54). Zdaniem realizatorów 

projektów w relatywnie niskim stopniu na wybór form wsparcia miała wpływ jego cena (średnia ocena 

2,67) oraz dostępność realizatorów w regionie (średnia ocena 2,54). Wysoką oceną wpływu charakteryzuje 

się także inny czynnik, lecz został on wskazany w zaledwie jednym projekcie, w którym wskazano, iż na 

wybór form wsparcia miał wpływ charakter niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych metod nauczania. 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

76 

O wyborze form wsparcia zadecydowały w największym stopniu przeprowadzone diagnozy potrzeb 

grup docelowych, a w następnej kolejności wytyczne i przepisy obowiązujące w PO KL. W związku z 

tym diagnozy grup docelowych odegrały najważniejszą role w wyborze grup docelowych, co bez 

wątpienia należy ocenić pozytywnie, ponieważ w ten sposób minimalizowane jest ryzyko obniżonej 

adekwatności oferowanego wsparcia względem potrzeb uczestników. Wskazane zaangażowanie w 

analizę potrzeb nie pozwoliło jednak wyeliminowanie problemów w zakresie rekrutacji, co może 

wskazywać na niską trafność przeprowadzonych analiz potrzeb, lecz w kontekście rekrutacji 

niebagatelne znaczenie mają również podejmowane działania informacyjne i promocyjne, dlatego w 

badaniu podjęta została także kwestia rekrutacji nauczycieli i kadry zarządzającej placówkami 

oświatowymi do projektów. Z danych przedstawionych w ramach rozdziału poświęconego problemom w 

projektach wynika, że rekrutacja zakładanej ilości uczestników do poszczególnych form wsparcia zgodnie 

z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowania, stanowiła jeden z najistotniejszych problemów 

w trakcie realizacji projektów wskazywanych przez Beneficjentów we wnioskach o płatność. 

Poniżej zidentyfikowane zostały stosowane w projektach realizowanych w  ramach Działania 9.4 PO KL w 

województwie podkarpackim sposoby rekrutacji uczestników do projektów. Oceniono stosowane na 

etapie rekrutacji formy docierania do grupy docelowej i informowania o projekcie. 

Wykres 63. Sposoby rekrutacji uczestników stosowane w  projektach  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z beneficjentami projektów Działania 9.4 PO KL, n=33, 

pytanie wielokrotnego wyboru  

W przypadku 2/3 projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL na terenie województwa 

podkarpackiego mieliśmy do czynienia z rekrutacją zamknięta – w projektach mogli uczestniczyć 

nauczyciele i kadra zarządzająca ze szkół/przedszkoli, do których te projekty były adresowane
72

. Co 

czwarty projekt cechował się rekrutacją otwartą
73

. Wśród sposobów rekrutacji określonych przez 

beneficjentów jako inne wskazywano na takie rozwiązania w zakresie rekrutacji uczestników jak:  

 uuczestnikami projektu mogli być nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 

zamieszkujący woj. podkarpackie i zatrudnieni w placówce oświatowej na terenie wiejskim powiatu 

X 

 rekrutacja otwarta-w projekcie mogli wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego i 

kształcenia zintegrowanego zamieszkujący województwo podkarpackie, a pracujący w powiecie X 

 zatrudniona w szkole ponadgimnazjalnej, dla której Organem Prowadzącym jest Powiat X
74

. 

                                                      
72

 W projektach tych uczestniczyły łącznie 1392 osoby. 

73
 W projektach tych uczestniczyły łącznie 7843 osoby. 

74
 W projektach tych uczestniczyło łącznie 436 osób (dane nie obejmują 2 projektów, w których wzięło udział łącznie 80 osób realizowanych prze 

jednego beneficjenta, który nie wziął udziału w badaniu.  
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W badaniu podjęta została także kwestia stosowanych przez beneficjentów form komunikowania i 

informowania o projekcie stosowanych na etapie rekrutacji.  

Wykres 64. Sposoby docierania do grupy docelowej stosowane w projektach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z beneficjentami projektów Działania 9.4 PO KL, n=33, 

pytanie wielokrotnego wyboru  

Jak wynika z danych przedstawionych na powyższym wykresie, beneficjenci powszechnie stosowali – 

uważane za najbardziej skuteczne - metody bezpośredniego kontaktu z grupą docelową, najczęściej 

docierając z informacją do miejsca pracy uczestników – szkół. W blisko ¾ projektów kontaktowano się 

z dyrekcją szkół – osobiście lub telefonicznie oraz rozwieszano plakaty i dystrybuowano ulotki z 

informacją o projekcie i oferowanych formach wsparcia. W przypadku 2/3 projektów kontaktowano się z 

nauczycielami – osobiście lub drogą telefoniczną.  Rzadziej, ale w ponad połowie projektów stosowano 

środki masowego przekazu i inne formy pośredniego kontaktu – umieszczanie informacji na stronie 

internetowej projektu, informacje i artykuły na innych stronach internetowych czy ogłoszenia w prasie.  Z 

mediów społecznościowych (np. facebook) czy ogłoszeń radiowych i telewizyjnych korzystano bardzo 

rzadko (odpowiednio w 4 i 3 projektach). W co trzecim projekcie wykorzystano także taką formę dotarcia 

do grupy docelowej jak plakaty i ulotki w miejscach innych niż szkoły.  Korzystanie ze środków masowego 

przekazu tj. ogłoszenia w prasie oraz ogłoszenia w radio lub telewizji stosowano główne w dwóch dużych 

projektach systemowych prowadzonych przez PCEN. 

Dobre praktyki 

Poniżej przedstawiono opis rozwiązań stosowanych w projektach, które można zalecać jako dobre 

praktyki. Pozwalają one na określenie które typy wsparcia okazały się najbardziej i najmniej skuteczne w 

kontekście poprawy jakości kształcenia. W celu wyboru dobrych praktyk wykorzystano różne źródła 

danych pozyskane we wcześniejszych etapach badania tj. desk research - zapisy wniosków o 

dofinansowanie/wniosków o płatność, informacje ze stron internetowych projektów, wyniki badania 

Mixed-mode oraz wywiadów ITI z beneficjentami, wyniki ankiety audytoryjnej, wyniki wywiadów CATI oraz 

wyniki wywiadów IDI z dyrekcją szkół. 

Niżej przedstawione przykładowe rozwiązania – o różnym stopniu szczegółowości – charakteryzują się 

wysoką skutecznością i/lub zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w porównaniu z innymi rozwiązaniami 

stosowanymi powszechnie w projektach skierowanych do nauczycieli i kadry zarządzającej placówkami 

oświatowymi.  
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Staże w zakładach pracy  

Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie pn. Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań 

gospodarki opartej na wiedzy realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Mielcu było połączenie teoretycznego i praktycznego wymiaru działań. Program 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego, opracowany przez specjalistów z 

zakresu z zakresu doradztwa, zakładał przekazanie najnowszej wiedzy merytorycznej przez pracowników 

naukowych AGH w Krakowie i Politechniki Rzeszowskiej oraz zajęcia praktyczne w formie staży w 

zakładach pracy wdrażających najnowsze technologie, funkcjonujących w branżach zgodnych z 

nauczanym przedmiotem.  

 

Współpraca edukacji z przemysłem – jeżeli się obraca w tych tematach, widać, że ten kontakt jest potrzebny. (…) 

Nauczycielom się podobało, podchodzi do staży głównie z ciekawością. (…) Firmy jak najbardziej widzą potrzebę 

takich kontaktów i w miarę swoich możliwości są chętne do współpracy. (Beneficjent) 

 

Partnerstwo 

Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie pn. Kreatywny nauczyciel realizowanym przez Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej była realizacja projektu w partnerstwie z dwudziestoma czterema gminami. Dzięki 

nawiązaniu współpracy przy rekrutacji uczestników nie wystąpiły trudności, przeciwnie – ze szkoleń 

skorzystała większa, niż pierwotnie zakładana, liczba osób. Wsparciem w postaci kursów dotyczących 

psychologii twórczości oraz e-learningu w pracy nauczyciela objęto łącznie 278 osób.  

 

Więcej gmin, więcej nauczycieli uczestniczyło we wsparciu aniżeli pierwotnie założyliśmy (…). Każda z gmin musiała 

podpisać umowę o partnerstwie, z której wynikało, że zobowiązuje się na czas realizacji projektu oddelegować 

swoich nauczycieli. (…) Udziałem gmin było też 15% wkładu własnego w postaci wypłacenia wynagrodzenia za czas 

oddelegowania nauczycieli do udziału w tym projekcie. (Beneficjent)  

 

Skierowanie wsparcia do kadry zarządzającej oświatą 

Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie pn. Wykwalifikowane kadry oświaty warunkiem dynamicznego 

rozwoju działalności edukacyjnej w jednostkach podległych Gminie Stalowa Wola realizowanym przez 

Gminę Stalowa Wola było skierowanie oferty wsparcia w postaci kursów zarówno do kadry zarządzającej 

oświatą, jak i nauczycieli. W wyniku przeprowadzonej diagnozy ustalono, iż w każdej z placówek 

podległych gminie istnieje potrzeba podniesienia kompetencji dyrekcji w zakresie zarządzania, 

finansowania i monitorowania działalności oświatowej. W odpowiedzi na niniejsze potrzeby powyższej 

grupy skonstruowano wsparcie w postaci kursu dotyczącego zarządzania oświatą. Kurs aplikowania i 

zarządzania środkami zewnętrznymi i UE w oświacie skierowano natomiast do nauczycieli, pedagogów 

oraz psychologów niniejszych szkół. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możliwa była także wymiana 

doświadczeń oraz przedyskutowanie – w gronie kadry zarządzającej – problemów występujących w 

różnych placówkach w formie warsztatów. Było to aspektem szczególnie dobrze ocenionym przez 

uczestników projektu. Wszystkie te placówki realizowały później projekty dofinansowane z UE.   

 

Dyrektorzy upowszechnili możliwość uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym pisania i realizacji projektów 

dofinansowanych z funduszy zewnętrznych wśród osób zatrudnionych w swoich placówkach, tak do projektu 

zgłaszały się poszczególne osoby. Przeprowadzono jedną turę rekrutacji. (Beneficjent)  
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Skonkretyzowana grupa docelowa 

Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie pn. Pierwszy Nauczyciel - program doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu był wybór grupy docelowej spośród osób młodych, wkraczających 

dopiero na rynek pracy. Działania skoncentrowano na nauczycielach pierwszych etapów edukacyjnych, 

którzy z racji braku doświadczenia zawodowego potrzebowali zaznajomienia się z praktycznymi metodami 

pracy w wychowywaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kursy obejmowały zagadnienia adekwatnego 

doboru środków dydaktycznych, rozwijania kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci, 

korygowania dysfunkcji rozwojowych oraz oddziaływania na sferę emocjonalną dziecka. Warto zaznaczyć, 

iż – jak wynika z badania Mixed-mode – realizacja projektu przebiegała bezproblemowo. 

 

Najbardziej satysfakcjonujące było to, że dużym powodzeniem cieszyły się te szkolenia i to potwierdziło, że ich 

tematyka była trafiona, że jest ciągły głód nauczycieli w tych aspektach wiedzy. Trafiliśmy z naszą ofertą (…), 

stosowaliśmy dużo metod aktywizujących na zajęciach – to był wyznacznik jakości tego szkolenia. Z jednej strony 

zadziałało to, że odbiorcami tego projektu była grupa nauczycieli, która bardzo chętnie się doskonali. Z rekrutacją 

nie było problemu. Jeśli trafiamy z diagnozą w oczekiwania [nauczycieli] to trochę samo się kręci. Uczestnicy 

podkreślali, że komunikacja z organizatorem była dobra. (Beneficjent) 

 

Rodzaj beneficjenta oraz różnorodność form wsparcia  

Pierwszym czynnikiem wyróżniającym projekt Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny jest 

jego realizacja przez placówkę oświatową – Szkołę Podstawową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych, c o 

pozwoliło na przeprowadzenie dogłębnej analizy potrzeb oraz oddolne zaprojektowanie adekwatnej 

oferty wsparcia. Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie była różnorodność form wsparcia, wybranych w 

oparciu o wcześniej zweryfikowane potrzeby szkoły w zakresie dokształcania i doskonalenia oraz potrzeb 

nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. I tak w ramach projektu możliwe było 

skorzystanie ze studiów podyplomowych o kierunku logopedii, kursów dotyczących terapii pedagogicznej, 

oligofrenopedagogiki i języka angielskiego oraz szkoleń dotyczących metod prowadzenia zajęć, 

wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela, wykorzystywania wyników sprawdzianu 

zewnętrznego do poprawy warsztatu pracy nauczyciela oraz aktywnej współpracy z rodzicami i 

środowiskiem ucznia. 

 

Im bardziej wykształcona kadra, tym lepsze wyniki, chociażby jeśli chodzi o wyniki egzaminu zewnętrznego. Przed 

napisaniem projektu była przeprowadzona diagnoza potrzeb nauczycieli (…), omówiono problemy i 

zapotrzebowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. (…) Oprócz części teoretycznej, była część 

praktyczna szkoleń. Nauczyciele bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach (…), dla szkoły było to bardzo dużą 

promocją. (Beneficjent) 

 

Certyfikacja 

Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie pn. Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne 

realizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli była certyfikacja kwalifikacji i 

umiejętności. Beneficjent jest autorem Certyfikatu Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela. 

Uczestnicy każdego ze zrealizowanych szkoleń mogli zaliczyć proces certyfikacyjny. Warunkiem 

otrzymania certyfikatu było napisanie planu działań podejmujących rozszerzenie wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. Można było otrzymać dwa rodzaje certyfikatów. Pierwszy, 

możliwy był do otrzymania przez nauczycieli (plan dotyczył wówczas wykorzystania TIK w nauczanym 

przedmiocie) i dyrektorów szkół, zaś drugi, dla szkół (stworzenie planu dla szkoły). Sam fakt uczestnictwa 

w szkoleniu nie gwarantował otrzymania certyfikatu. 
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Rozwiązaniem zastosowanym w projekcie jest także różnorodność przedmiotowa szkoleń i realizowanie 

ich wg modelu, składającego się z trzech modułów: interpersonalnego (kładącego nacisk na komunikację 

oraz kreatywne rozwiązywanie problemów), dydaktycznego (stricte przedmiotowego) oraz informatyczno-

dydaktycznego (dot. narzędzi informatycznych w dydaktyce). Szkolenia kierowano do nauczycieli języka 

polskiego, biblioteki, języków obcych, matematyki, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, plastyki, muzyki, religii, wychowania fizycznego, 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedmiotów technicznych zawodowych, kształcenia 

zintegrowanego i wychowawców świetlic, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół i 

przedszkoli, a także pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki 

oświatowe.  

Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

1.  Szkolenia realizowane w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim zostały przez ich 

uczestników ocenione wysoko i bardzo wysoko. Większości badanych odpowiadała metodyka pracy, 

poziom zaawansowania materiału, tematyka, tempo oraz forma prowadzonych zajęć.  

2.  Najlepiej oceniono metodykę pracy, w drugiej kolejności uznanie uczestników szkoleń zyskała 

tematyka szkolenia oraz tempo prowadzenia zajęć. Szkolenia zostały najgorzej ocenione ze względu na 

zaawansowanie materiału.   

3.  Szkolenia zawierające w swoim programie zajęcia praktyczne są generalnie lepiej oceniane przez 

uczestników niż szkolenia nie zawierające tego elementu. Tematyka szkolenia także jest czynnikiem 

wpływającym na jego ocenę. Miejsce realizacji szkolenia (w miejscu zamieszkania uczestnika czy poza) 

czy typ projektu (systemowy/konkursowy) nie mają wpływu na ocenę wsparcia. 

4.  Zdecydowana większość uczestników miała możliwość wpływania na elementy prowadzonych zajęć w 

przypadku pojawiających się zastrzeżeń. 

5.  Uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim  

wysoko oceniają adekwatność wsparcia do swoich potrzeb i oczekiwań.    

6.  O wyborze form wsparcia w projektach w największym stopniu decydowały wyniki diagnozy potrzeb 

grupy docelowej a przyjęte na etapie rekrutacji uczestników strategie informacyjne pozwalały na 

dotarcie do szerokiego reprezentantów grupy docelowej. 

7.  Do dobrych praktyk w realizacji projektów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli należą: współpraca z pracodawcami w regionie, a szczególności organizowanie staży w 

zakładach pracy, tworzenie partnerstw w celu wspólnej realizacji projektu, wspieranie kadry 

zarządzającej oświatą, precyzyjne określenie grupy docelowej, certyfikacja nabytych umiejętności oraz 

realizacja projektów przez odbiorców wsparcia (placówkę, do której jest ono adresowane) i oferowanie 

zróżnicowanych form wsparcia. 
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EFEKTY WSPARCIA - UŻYTECZNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW 

Rezultaty wsparcia - uzyskane kwalifikacje i umiejętności, w tym ich walidacja 

Poniżej wskazano jakie umiejętności i kompetencje uzyskali nauczyciele korzystający ze wsparcia w 

ramach Działania 9.4 PO KL i w jakich obszarach. Określono także czy pozyskane kwalifikacje zostały 

potwierdzone odpowiednim certyfikatem i jak przebiegała walidacja kwalifikacji. Podjęto także próbę 

oceny walidacji pod względem obiektywności i rzetelności.  

Tabela 4. Udział osób, zadeklarowały podniesienie kwalifikacji lub kompetencji w wyniku udziału w projekcie 

Wymiary porównań 

Udział osób, które 

zadeklarowały 

poniesienie kwalifikacji  

Liczebność 

kategorii 

rodzaj projektu
75

 
systemowy 96,9% 257 

konkursowy 97,8% 93 

podregion
76

 

krośnieński 92,8% 83 

przemyski 97,1% 70 

rzeszowski 98,9% 93 

tarnobrzeski 99,0% 104 

rodzaj prowadzonego 

kształcenia
77

 

nauczyciele kształcenia 

zawodowego 
93,8% 48 

nauczyciele kształcenia 

ogólnego 
97,4% 265 

typ obszaru miejsca 

zamieszkania
78

 

obszar miejski 97,7% 172 

obszar wiejski 96,6% 178 

liczba mieszkańców miejsca 

zamieszkania
79

 

do 2000 96,1% 77 

2001 - 5000 94,5% 55 

5001 - 20  000 100,0% 77 

20 001 - 50 000 93,2% 59 

50 001 i więcej 100,0% 65 

wiek
80

 

do 30 lat 95,2% 42 

31 - 40 lat 97,7% 128 

41 - 50 lat 97,1% 139 

51 lat i więcej 97,6% 41 

płeć
81

 
kobiety 97,2% 283 

mężczyźni 97,0% 67 

wykorzystanie we wsparciu e-

learningu, blended learningu
82

 

nie 97,2% 180 

tak 93,8% 16 

ogółem 97,1% 350 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  

Niemal wszyscy (97,1%) uczestnicy projektów zadeklarowałli, iż w wyniku udziału w projekcie 

podniosło swoje kwalifikacje lub kompetencje. Udział ten należy ocenić jako bardzo wysoki, co 

świadczy o skuteczności realizowanych projektów. Zgodnie z wynikami analizy statystycznej, które 

zamieszczono w przypisach, fakt podniesienia kwalifikacji nie jest zróżnicowany pod względem cech 

samego wsparcia (rodzaj projektu, wykorzystanie e-learningu) czy rodzaju prowadzonego 

                                                      
75

 Chi-kwadrat=0,228 p=0,737 α=0,05 (test dokładny) 

76
 Chi-kwadrat=8,126 p=0,036 α=0,05 (test dokładny) 

77
 Chi-kwadrat=1,711 p=0,37 α=0,05 (test dokładny) 

78
 Chi-kwadrat=0,344 p=0,751 α=0,05 (test dokładny) 

79
 Chi-kwadrat=8,631 p=0,068 α=0,05 (test dokładny) 

80
 Chi-kwadrat=0,697 p=0,924 α=0,05 (test dokładny) 

81
 Chi-kwadrat=0,005 p=1 α=0,05 (test dokładny) 

82
 Chi-kwadrat=0,597 p=0,404 α=0,05 (test dokładny) 
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kształcenia. Spośród cech społeczno-demograficznych podniesienie kwalifikacji istotnie pod 

względem statystycznym różnicuje podregion zamieszkania uczestnika - kwalifikacje rzadziej były 

podnoszone przez uczestników z terenu podregionu krośnieńskiego – dotyczyło to 92,8% uczestników z 

tego podregionu.  

Jak wspominano w części raportu związanej z charakterystyką ewaluowanego wsparcia, według zapisów 

wniosków o dofinansowanie, najczęściej w Działaniu 9.4 realizowano szkolenia związane z metodyką 

nauczania oraz rozbudowujące kompetencje informatyczno-komputerowe, więc w tych obszarach należy 

się spodziewać najczęstszego wzrostu kompetencji. 

Ważnym źródłem informacji o umiejętnościach i kompetencjach nabywanych przez uczestników 

projektów są wnioski o płatność, w których raportowano stopień realizacji wskaźników, których część 

dotyczy umiejętności i kompetencji nabywanych przez uczestników. W przypadku 24 na 35 projektów 

zidentyfikowano przynajmniej wskaźnik dotyczący kompetencji lub umiejętności nabywanych przez 

uczestników i  te projekty ujęto w analizie, której wyniki przedstawiono na zamieszczonym niżej wykresie. 

Wykres 65. Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników w projektach Działania 9.4 PO KL 

23,9%

19,4%

9,9%

9,8%

8,8%

6,8%

6,1%

2,8%

2,2%

0,2%

0% 10% 20% 30%

wykorzystanie nowoczesnych technologii

z zakresu psychologii

posługiwanie się językiem obcym językowe

metodyka pracy nauczyciela

z zakresu medycyny / pierwszej pomoc

zarządzanie

pozyskanie funduszy UE

nauczanie konkretnego przedmiotu

umiejętności miękkie

inne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów wniosków o płatność w zakresie wskaźników dotyczących nabywania 

umiejętności przez uczestników; n=8861; suma udziałów jest mniejsza niż 100%, co wskazuje, iż nie wszystkich uczestników 

analizowanych projektów ujęto we wskaźnikach dotyczących nabywanych kompetencji 

Uczestnicy projektów najczęściej nabywali kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych 

technologii. Dotyczyło to 23,9% osób biorących udział w analizowanych projektach. Na drugim miejscu 

znalazły się kompetencje z zakresu psychologii, które nabywało 19,4% uczestników projektów. Relatywnie 

często nabywano również kompetencje z zakresu posługiwania się językiem obcym (9,9%), związane z 

metodyką pracy nauczyciela (9,8%) oraz z zakresu medycyny lub pierwszej pomocy (8,8%). Z kolei 

najrzadziej nabywane były tzw. umiejętności miękkie, co dotyczy 2,2% uczestników analizowanych 

projektów oraz kompetencje związane z nauczaniem konkretnego przedmiotu (2,8%). 

Kwestia nabywania kompetencji została uwzględniona także w badaniu CATI realizowanym z uczestnikami 

projektów. Jego wyniki zaprezentowane na kolejnym wykresie mają bardziej miarodajny charakter, 

ponieważ badaniem CATI objęto uczestników wszystkich ewaluowanych projektów.  
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Wykres 66. Obszary, w ramach których nabyli wiedzę lub umiejętności uczestnicy projektów a typ projektu, w którym 

wzięli oni udział 

78,3%

71,1%

75,5%

70,7%

64,3%

61,8%

59,0%

50,6%

51,8%

81,3%

74,7%

61,5%

70,3%

67,0%

50,5%

57,1%

60,4%

50,5%

79,1%

72,1%

71,8%

70,6%

65,0%

58,8%

58,5%

53,2%

51,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

indywidualizacja nauczania

nauczanie umiejętnosci 

międzyprzedmiotowych

wykorzystanie technik 

komputerowych

nauczanie przedmiotu

wiedza i zrozumienie 

przedmiotu

znajomość programu 

nauczania

zachowanie uczniów i 

kierowanie klasą

ocenianie uczniów

praca z uczniami o 

specjalnych potrzebach

47,0%

27,7%

16,1%

14,5%

16,5%

0,8%

1,2%

3,6%

51,6%

41,8%

17,6%

18,7%

8,8%

2,2%

6,6%

48,2%

31,5%

16,5%

15,6%

14,4%

1,2%

0,9%

4,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

współpraca z rodzicami

doradzanie uczniom, 

poradnictwo zawodowe

zarządzanie szkołą i 

administracja

współpraca międzyn. oraz 

nauczanie w środowisku 

wielokult. lub wielojęz.

język obcy

współpraca z innymi 

nauczycielami

tworzenie programów 

nauczania

inne

uczestnicy projektów systemowych

uczestnicy projektów konkursowych

ogółem  
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; systemowy – n=249, konkursowy – 

n=91, ogółem – n=340; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż nabyły kwalifikacje lub kompetencje; pytanie wielokrotnego 

wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100%  

Uczestnicy projektów najczęściej deklarowali zdobycie wiedzy lub umiejętności z zakresu 

indywidualizacji nauczania, dotyczyło to 79,1% uczestników. Relatywnie często deklarowano także 

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania umiejętności międzyprzedmiotowych (72,1%), 

wykorzystania technik komputerowych (71,8%) oraz nauczania konkretnego przedmiotu (70,6%). Z kolei 

relatywnie rzadko nabywano wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem szkołą i administracją 

(16,5%), współpracą międzynarodową oraz nauczaniem w środowisku wielokulturowym lub 

wielojęzykowym (15,6%), z zakresu języków obcych (14,4%) oraz wymienianych jako „inne”, współpracy z 

innymi nauczycielami (1,2%) i tworzenia programów nauczania (0,9%).  

Jedynie nabywanie kompetencji z zakresu wykorzystania technik komputerowych
83

 oraz doradzania 

uczniom, poradnictwa zawodowego
84

 jest istotnie pod względem statystycznym zróżnicowane pod 

względem typu projektu. Uczestnicy projektów systemowych częściej nabywali kompetencje 

komputerowe aniżeli uczestnicy projektów konkursowych, z kolei wiedzę i umiejętności z zakresu 

doradztwa / poradnictwa częściej nabywano w projektach konkursowych niż w systemowych. 

Wiedzę i umiejętności z pozostałych obszarów – biorąc pod uwagę nieistotne statystycznie wyniki testów 

– zdobywano równie często w projektach konkursowych i systemowych.  

W zapisach wniosków o dofinansowanie zwykle niewiele miejsca poświęcano sposobom certyfikacji 

kwalifikacji nabywanych przez uczestników projektów. W przypadku 25 na 35 realizowanych projektów 

uczestnikom dostarczano zaświadczenia lub dyplomy – najczęściej we wnioskach nie precyzowano 

zawartości owych zaświadczeń. Przypuszczalnie miały one formę zaświadczeń / dyplomów uczestnictwa 

potwierdzających wyłącznie wzięcie udziału np. w szkoleniu o danym tytule. Jedynie w przypadku 8 

                                                      
83

 Chi-kwadrat=6,098 p=0,017 α=0,05 

84
 Chi-kwadrat=6,413 p=0,014 α=0,05 
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projektów certyfikaty były wydawane przez podmiot zewnętrzny. Ten sposób certyfikacji posiada zaletę 

wynikająca z rozpoznawalności organizacji wydającej certyfikat, a podmioty certyfikujące często posiadają 

zunifikowane, a przede wszystkim publicznie dostępne warunki przyznawania certyfikatów, co zwiększa 

prestiż certyfikatów. Najmniej problematyczny jest sposób potwierdzania uczestnictwa w studiach 

podyplomowych, w tym wypadku mamy do czynienia z uregulowaniami na poziomie centralnym 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
85

 Wydawanie dyplomów i świadectw ukończenia studiów 

zaplanowano w przypadku 5 ewaluowanych projektów. 

Jedynie we wnioskach o płatność 10 ewaluowanych projektów znalazły się wskaźniki informujące o 

prowadzonej certyfikacji, w większości dotyczyły one wydawania zaświadczeń uczestnikom projektów. 

Identyfikacja sposobów potwierdzania kwalifikacji została także uwzględniona w badaniu CATI z 

uczestnikami projektów. Jego wyniki w tym zakresie zaprezentowano poniżej.  

Wykres 67. Sposoby potwierdzania kwalifikacji nabytych przez uczestników projektów 

54,7%

48,8%

44,9%
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1,2%
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41,9%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów; systemowy – n=254, konkursowy – 

n=86, ogółem – n=340; pytanie zadawane osobom, które uczestniczyły w szkoleniach / kursach; pytanie wielokrotnego wyboru, 

odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Co drugi badany uczestnik otrzymał certyfikat nabycia konkretnej wiedzy / umiejętności wystawiony przez 

organizatora, nieco mniej – 44,1% uczestników otrzymało zaświadczenia udziału w szkoleniu. Relatywnie 

rzadko przekazywano uczestnikom dyplomy ukończenia szkolenia / kursu (21,2%) oraz certyfikaty nabycia 

konkretnej wiedzy / umiejętności wystawione przez podmiot zewnętrzny (16,5%). Przy czym certyfikaty 

nabycia konkretnej wiedzy / umiejętności były wystawiane istotnie pod względem statystycznym
86

 częściej  

przez organizatorów projektów systemowych niż konkursowych. Pozostałe formy potwierdzania 

kwalifikacji ze zbliżoną częstością stosowano w obu typach projektów. 

Podstawową cechą właściwej certyfikacji nabywania kwalifikacji jest zawarcie w dokumencie 

potwierdzającym informacji jakie kwalifikacje rzeczywiście nabyto. Taki dokument ma znacząco większą 

wartość informacyjną dla osoby „z zewnątrz” niż zaświadczenie czy dyplom informujące tylko w jakim 

szkoleniu wzięto udział. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę, iż 56,5% uczestników otrzymało zewnętrzny lub 

wewnętrzny certyfikat nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności, to stwierdzić należy, iż pozyskiwane 

                                                      
85

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru 

suplementu do dyplomu 

86
 Chi-kwadrat=8,965 p=0,002 α=0,05 
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kwalifikacje często - w przypadku 43,5% uczestników - nie były potwierdzane odpowiednim certyfikatem, 

ponieważ dokumenty nie zawierały skonkretyzowanej informacji o wiedzy / umiejętnościach nabytych w 

toku szkolenia. Należy jednak podkreślić, iż zidentyfikowany problem nie stanowi specyfiki regionalnej 

województwa podkarpackiego - podobne ograniczenia są identyfikowane w wielu badaniach 

ewaluacyjnych dotyczących PO KL np. Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 

PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia 

zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji.
87

  

Kwestia walidacji kwalifikacji była także przedmiotem badania Mixed-mode z beneficjentami projektów 

realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim.  

Wykres 68. Ocena wiedzy i umiejętności w projektach Działania 9.4 PO KL 

18
7

5

Deklaracja przeprowadzania 

oceny wiedzy lub umiejętności

tak

nie

nie wiem / trudno powiedzieć

13

9

7

1

0 5 10 15

Sprawdzenie stanu wiedzy 

/ umiejętności po 

szkoleniu

Sprawdzenie stanu wiedzy 

/ umiejętności przed 

szkoleniem

Analiza porównawcza 

stanu przed i po szkoleniu

Żadne z powyższych

Sposoby oceny

Jak oceniano?

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z Beneficjentami; deklaracja przeprowadzenia oceny 

wiedzy i umiejętności w projektach – n=30, pytanie zadawane w przypadku wskazania, iż w projekcie świadczone było wsparcie 

szkoleniowe; sposoby oceny – n=18, pytanie zadawane osobom, które wskazały na prowadzenie oceny wiedzy lub umiejętności, 

pytanie wielokrotnego wyboru 

W przypadku zaledwie 18 ewaluowanych projektów dokonywano oceny wiedzy lub umiejętności 

nabywanych w projekcie. W przypadku 7 projektów ocena nie była dokonywana, a w przypadku 5 

projektów respondenci nie posiadali wiedzy czy działania tego typu były prowadzone. W większości 

projektów, w których dokonywano oceny wiedzy lub umiejętności (13 projektów) przeprowadzono 

sprawdzenie wiedzy / umiejętności po szkoleniu, w co drugim projekcie działanie sprawdzające 

prowadzone było również przed przeprowadzeniem szkolenia, w przypadku 7 projektów dokonano 

analizy porównawczej stanu przed i po szkoleniu. 

                                                      

87 zob. PBD Re-Source (2013) Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu 

dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji, Poznań, s. 33-34. 
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Wykres 69. Techniki oceny wiedzy i umiejętności stosowane w projektach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z Beneficjentami; n=14, pytanie zadawane osobom, które 

wskazały na  sprawdzanie wiedzy / umiejętności przed lub po szkoleniu, pytanie wielokrotnego wyboru 

Wśród projektów, w których dokonywano sprawdzenia wiedzy / umiejętności najczęściej – w przypadku 8 

na 14 projektów – stosowano sprawdzający wiedzę egzamin pisemny z pytaniami zamknięty. Relatywnie 

często – w przypadku 5 projektów – stosowano także sprawdzający umiejętności egzamin praktyczny, z 

kolei najrzadziej – w 3 projektach stosowano sprawdzający egzamin ustny.  

Wykres 70. Deklaracja stosowania progów minimalnych w ocenie wiedzy i umiejętności w projektach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z Beneficjentami; n=18, pytanie zadawane osobom, które 

wskazały na prowadzenie oceny wiedzy lub umiejętności 

Tylko w przypadku 7 na 18 projektów, w których oceniana była wiedza / umiejętności, zadeklarowano 

ustalenie progów minimalnych, których przekroczenie pozwala na uzyskanie oceny pozytywnej. Dla 4 

projektów respondenci zadeklarowali, iż tego rodzaju progi nie były ustalone, a w przypadku 7 projektów 

nie posiadano wiedzy w przedmiotowym zakresie. 

Reasumując, walidacja nabywanych kwalifikacji najczęściej przebiegała poprzez sprawdzenie wiedzy 

/ umiejętności uczestników po szkoleniu, a narzędziem walidacji najczęściej był zawierający pytania 

zamknięte egzamin pisemny – test wyboru. Biorąc pod uwagę relatywnie rzadkie prowadzenie 

analiz porównawczych stanu wiedzy / umiejętności przed i po szkoleniu oraz relatywnie rzadkie 

stosowanie progów minimalnych stwierdzić należy, iż często walidacja nie miała charakteru 

obiektywnego i rzetelnego, ponieważ nie mierzono postępu w nauce (konieczny pre-test i post-test) 

oraz nie uzależniano wydania oceny pozytywnej od osiągnięcia progu minimalnego. 
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Efekty wskaźnikowe 

Poniżej przedstawiono informacje pozwalające na oszacowanie docelowych wartości wskaźników na 

perspektywę finansową 2014-2020. 

Stopień realizacji wskaźników dotyczących liczby nauczycieli, którzy w ramach projektu uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli nowe kompetencje został zwizualizowany na poniższych wykresach. 

Wykres 71. Stopień realizacji wskaźników dotyczących liczby nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu 

zawodowym w krótkich formach, w tym nauczycieli na obszarach wiejskich oraz nauczycieli kształcenia zawodowego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o płatność, wykres z lewej strony: n=21, wykres środkowy: n=14, wykres z 

prawej strony: n=7 

 

Wszystkie z analizowanych wskaźników zostały zrealizowane przez większość projektodawców 

przynajmniej w 100%. Szczególnie korzystnie prezentuje się wskaźnik dotyczący liczby nauczycieli, którzy 

uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, który został zrealizowany w ponad 90% 

projektów go sprawozdających. W przypadku liczby nauczycieli kształcenia zawodowego – w 2 na 7 

projektów, w których go mierzono, nie zrealizowano zakładanej wstępnie wartości wskaźnika. W 

przypadku wskaźnika dotyczącego liczby nauczycieli zamieszkujących obszary wiejskie sytuacja również 

nie wygląda korzystnie. W przypadku ponad jednej piątej projektów zweryfikowano całkowity brak 

realizacji wskaźnika.  

Tabela 5. Liczba nauczycieli uczestniczących w doskonaleniu zawodowym 

wskaźnik kobiety mężczyźni ogółem 

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich 

formach 
7174 1391 8565 

- w tym nauczyciele na obszarach wiejskich 4953 914 5867 

- w tym nauczyciele kształcenia zawodowego 116 106 222 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków o płatność (wersja końcowa w projektach zakończonych, w niezakończonych – 

ostatnia zaakceptowana), n=35 

 

Analizie poddano wnioski o płatność 35 projektów. Należy jednak zauważyć, iż nie we wszystkich 

wnioskach wskazano docelowe i osiągnięte wartości wskaźników – w przypadku 13 z nich występuje brak 

informacji. Z pozostałych wniosków wynika, iż wsparciem objęto łącznie 8565 osób, w tym 7174 kobiet i 

1391 mężczyzn. Tylko w przypadku dwóch projektów nie osiągnięto stuprocentowej wartości realizacji 

wskaźnika. Ilość nauczycieli pochodzących z obszarów wiejskich, którzy skorzystali ze wsparcia, wyniosła 

5867 osób, w tym 4953 kobiet i 914 mężczyzn. W przypadku trzech projektów mamy do czynienia z 

całkowitym brakiem realizacji wskaźnika. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem 
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wyniosła 222 osoby, w tym 116 kobiet i 106 mężczyzn. W przypadku dwóch projektów wskaźnik ten 

zrealizowano w poniżej 100% zakładanej wartości.  

Użyteczność rezultatów wsparcia (nabytych umiejętności i kompetencji) 

W ramach oceny użyteczności rezultatów wsparcia określono czy i w jakim stopniu uzyskane przez 

uczestników projektów umiejętności i kompetencje wykorzystywane są w codziennej pracy nauczyciela czy 

dyrekcji szkoły. Wskazano także w sposób i do czego uczestnicy wykorzystują nabyte umiejętności. 

Określono także powody / bariery rzadkiego wykorzystywania i niewykorzystywania nabytych 

umiejętności oraz wskazano, co należałoby zrobić, żeby zwiększyć to wykorzystanie. 

Wykres 72. Ocena częstości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytej przez uczestników projektów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; systemowy – n=249, konkursowy – 

n=91, ogółem – n=340; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż nabyły kwalifikacje lub kompetencje 

95,9% uczestników projektów wykorzystuje nabytą wiedzę lub umiejętności przynajmniej rzadko, przy 

czym często lub bardzo często wykorzystuje ją 3 na 4 uczestników. Tak wysoka częstość 

wykorzystywania wiedzy / umiejętności świadczy o dużym dopasowania wsparcia do potrzeb 

uczestników i należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Dodatkowo warto nadmienić, iż nie ma istotnych 

statycznie
88

 różnic pomiędzy częstością wykorzystywania wiedzy / umiejętności wśród uczestników 

projektów konkursowych i systemowych. 

Na poniższym wykresie zaprezentowano zróżnicowanie częstości wykorzystania nabytej wiedzy i 

umiejętności pod względem podregionu zamieszkania, rodzaju prowadzonego kształcenia oraz typu 

obszaru miejscowości zamieszkania  

                                                      
88

 U Manna-Whitneya=9902,5 p=0,111 α=0,05 
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Wykres 73. Zróżnicowanie częstości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytej przez uczestników projektów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; podregion: krośnieński - n=77,  

przemyski - n=68, rzeszowski - n=92, tarnobrzeski - n=103; rodzaj prowadzonego kształcenia: nauczyciele kształcenia zawodowego 

- n=45, nauczyciele kształcenia ogólnego - n=258; typ obszaru miejscowości zamieszkania: obszar miejski - n=168, obszar wiejski - 

n=172; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż nabyły kwalifikacje lub kompetencje 

Statystyczna analiza danych wykazała, iż częstość wykorzystania wiedzy / umiejętności przez nauczycieli z 

poszczególnych podregionów
89

 nie różni się istotnie pod względem statycznym. Nie jest ona istotnie 

zróżnicowana także wśród nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnego
90

 oraz wśród nauczycieli z 

terenów wiejskich i miejskich
91

. We wszystkich analizowanych kategoriach respondentów dominuje częste 

i bardzo częste wykorzystanie wiedzy / umiejętności. Dodatkowo warto wspomnieć, iż na częstość 

wykorzystania wiedzy umiejętności nie mają istotnego wpływu także wiek nauczyciela
92

, płeć
93

, wielkość 

miejscowości zamieszkania
94

 mierzona liczbą mieszkańców oraz fakt wykorzystania e-learningu / blended 

learningu
95

. Taki stan rzeczy świadczy o uniwersalności nabywanej wiedzy / umiejętności oraz 

dopasowaniu do potrzeb – jej praktyczne wykorzystanie jest równie częste wśród różnych kategorii 

respondentów. 

                                                      
89

 Chi-kwadrat= 4,066 p=0,254 α=0,05 (test Kruskala-Wallisa) 

90
 U Manna-Whitneya=5249 p=0,464 α=0,05 

91
 U Manna-Whitneya=13130,5 p=0,236 α=0,05 

92
 Rho-Spearmana=0,05 p=0,360 α=0,05 

93
 U Manna-Whitneya= 7983 p=0,267 α=0,05 

94
 Rho-Spearmana=-0,06 p=0,267 α=0,05 

95
 U Manna-Whitneya= 1265 p=0,801 α=0,05 
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Wykres 74. Sposoby wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytej przez uczestników 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; n=320 b.d.=6; pytanie zadawane 

osobom, które wskazały na wykorzystanie wiedzy i umiejętności przynajmniej rzadko; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki 

odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Nabytą wiedzę i umiejętności najczęściej wykorzystywano w prowadzeniu zajęć / lekcji –  na ten 

sposób wykorzystania wiedzy wskazało 45,6% badanych uczestników projektów. Relatywnie często 

zdobyte kompetencje wykorzystywano w bieżącym przygotowywaniu się do lekcji (10,0%) poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii nie konkretyzując celu (8,8%) oraz w przygotowaniu planów lub 

programów nauczania (7,5%). Relatywnie rzadko zdobytą wiedzę umiejętności wykorzystywano w 

udzielaniu pierwszej pomocy (1,9%) poprzez wykorzystanie materiałów z projektu (1,6%) oraz w 

prowadzeniu biblioteki lub czytelni (1,3%). 

 

Wśród niewielkiej - liczącej 16 osób - grupy uczestników, która wskazała, iż rzadko wykorzystuje zdobytą 

wiedzę lub umiejętności bądź nie robi tego wcale jako powody niskiego wykorzystania wskazywano 

głównie rozbieżność pomiędzy charakterem zdobytej wiedzy a wykonywanymi obowiązkami oraz 

brak możliwości wykorzystania ze względu na sytuację placówki oświatowej np. brak niezbędnego 

oprogramowania czy charakter wykorzystywanych programów nauczania. Ze względu na rzadkość 

występowania sytuacji niewielkiego wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności nie jest konieczne 

wprowadzenie w tym zakresie środków zaradczych. 

Wpływ wsparcia  

W ramach poniższej części raportu analizie poddano wpływ wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL w 

województwie podkarpackim, w tym określono w jakim stopniu w opinii uczestników uzyskane wsparcie 

wpłynęło na zmianę w sposobie czy organizacji pracy polegającej na m.in. modyfikacji sposobu 

prowadzonych zajęć, wykorzystywania nowych pomocy dydaktycznych, skrócenia czasu poświęcanego na 

przygotowanie zajęć itd.  

Oceniono także czy nabyte kwalifikacje wpływają na poprawę jakości procesu nauczania. Określono 

również skalę innych efektów wsparcia nauczycieli polegających na wzmocnieniu ich pozycji zawodowej, 
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uzyskaniu premii/nagrody, podwyżki, awansu zawodowego, itd. Przedstawiono opinie nauczycieli, 

dyrektorów, samych uczniów na temat tego czy otrzymane wsparcie przekłada się na lepsze wyniki 

osiągane przez uczniów, większą motywację uczniów do nauki, bardziej interesujące prowadzenia zajęć, 

lepsze postrzeganie szkoły. 

Wykres 75. Ocena stopnia przyczyniania się wsparcia do osiągania przez uczestników poszczególnych efektów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; poprawa jakości procesu nauczania: 

uczestnicy projektów systemowych - n=209, uczestnicy projektów konkursowych - n=76, ogółem - n=285; większe zainteresowanie 

uczniów przedmiotem: uczestnicy projektów systemowych - n=206, uczestnicy projektów konkursowych - n=76, ogółem - n=282; 

modyfikacja sposobu prowadzenia zajęć: uczestnicy projektów systemowych - n=210, uczestnicy projektów konkursowych - n=76, 

ogółem - n=286; zwiększenie motywacji uczniów do nauki: uczestnicy projektów systemowych - n=207, uczestnicy projektów 

konkursowych - n=73, ogółem - n=280; wykorzystanie nowych pomocy dydaktycznych: uczestnicy projektów systemowych - n=210, 

uczestnicy projektów konkursowych - n=75, ogółem - n=285; zwiększenie sprawności w pracach administracyjnych: uczestnicy 

projektów systemowych - n=25, uczestnicy projektów konkursowych - n=9, ogółem - n=34; lepsze zarządzanie personelem: 

uczestnicy projektów systemowych - n=23, uczestnicy projektów konkursowych - n=9, ogółem - n=32; lepsze wyniki w nauce 

uczniów: uczestnicy projektów systemowych - n=202, uczestnicy projektów konkursowych - n=76, ogółem - n=278; krótszy czas 

przygotowania do zajęć: uczestnicy projektów systemowych - n=208, uczestnicy projektów konkursowych - n=76, ogółem - n=284; 

wzrost autorytetu w gronie pedagogicznym: uczestnicy projektów systemowych - n=245, uczestnicy projektów konkursowych - 

n=91, ogółem - n=336; awans zawodowy: uczestnicy projektów systemowych - n=251, uczestnicy projektów konkursowych - n=92, 

ogółem - n=343; zwiększenie pewności zatrudnienia: uczestnicy projektów systemowych - n=252, uczestnicy projektów 

konkursowych - n=92, ogółem - n=344; premia, nagroda, podwyżka: uczestnicy projektów systemowych - n=253, uczestnicy 

projektów konkursowych - n=92, ogółem - n=345; inne efekty: uczestnicy projektów systemowych - n=152, uczestnicy projektów 

konkursowych - n=56, ogółem - n=208; z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć” 

Zdaniem uczestników w najwyższym stopniu otrzymane wsparcie przyczynia się do poprawy 

jakości procesu nauczania, stopień przyczyniania się do osiągnięcia tego efektu oceniono na 3,96 w 

pięciostopniowej skali. Relatywnie wysoko oceniono stopień w jakim wsparcie przyczynia się do 

zwiększenia zainteresowania uczniów (3,82), modyfikacji sposobu prowadzenia zajęć (3,70), 

zwiększenia motywacji uczniów (3,69) oraz wykorzystania nowych pomocy dydaktycznych (3,65). Z kolei w 

najmniejszym stopniu wg uczestników wsparcie przyczynia się do uzyskania tzw. twardych i wymiernych 

efektów tj. otrzymania premii, nagrody, podwyżki. Przeciętna ocena wynosi w tym przypadku tylko 1,62. 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

92 

Relatywnie nisko oceniono także wpływ otrzymanego wsparcia na awans zawodowy (2,64) oraz 

zwiększenie pewności zatrudnienia (2,38).  Warto w tym miejscu dodać, iż uczestnicy projektów 

konkursowych istotnie pod względem statystycznym wyżej ocenili wpływ wsparcia na zwiększenie 

motywacji uczniów do nauki
96

 oraz na wzrost autorytetu w gronie pedagogicznym
97

 niż uczestnicy 

projektów systemowych. Ze względu na brak istotności statystycznej testów dotyczących pozostałych 

efektów należy uznać, iż wpływ na ich osiągnięcie został oceniony przez uczestników projektów 

konkursowych i systemowych na zbliżonym poziome. 

Weryfikacji poddano również wpływ innych zmiennych niezależnych na wysokość oceny wpływu wsparcia 

na osiągnięcie poszczególnych efektów. Zidentyfikowano, iż zastosowanie we wsparciu e-learningu / 

blended learningu, typ obszaru miejsca zamieszkania oraz płeć uczestnika nie różnicują ocen wpływu dla 

żadnego z efektów, istotne zróżnicowanie poziomu wpływu dla niektórych efektów generuje natomiast 

rodzaj prowadzonego kształcenia, nauczyciele kształcenia zawodowego istotnie pod względem 

statystycznym wyżej niż nauczyciele kształcenia ogólnego ocenili wpływ wsparcia na skrócenie czasu 

przygotowania do zajęć
98

, zwiększenie motywacji uczniów do nauki
99

, zwiększenie zainteresowania 

uczniów przedmiotem
100

 oraz wzrost autorytetu w gronie pedagogicznym
101

, a wiek
102

 oraz wielkość 

miejsca zamieszkania
103

 (mierzona liczbą mieszkańców) mają wpływ na wysokość oceny wpływu wsparcia 

na osiągnięcie awansu zawodowego. Wykryto zależności im młodszy uczestnik tym wyższa jest ocena 

wpływu na awans zawodowy oraz im z większej miejscowości pochodzi uczestnik tym wyżej ocenia 

wpływ projektu na awans zawodowy. Przy czym siłę związku awansu z wiekiem należy określić jako dość 

dużą, a z wielkością miejscowości jako niewielką. 

Wśród biorących udział w badaniu jakościowym dyrektorów często pojawiały się opinie świadczące o 

docenianiu podnoszenia kwalifikacji przez grono pedagogiczne. 

 

(…) zawsze jest tak, że jeżeli się przychodzi z jakąś nowością do szkoły to jest się troszeczkę mądrzejszym od tych, 

którzy nie korzystają z żadnych form dokształcania – zawsze można z czymś zaskoczyć, wyjść z czymś nowym. Prestiż 

myślę, że wtedy takiego nauczyciela wzrasta. IDI_20 

 

Wzrost prestiżu nie występuje w przypadku, gdy dana forma podnoszenia kwalifikacji ma charakter 

powszechny – dotyczy części lub wszystkich nauczycieli z danej szkoły. 

 

Ciężko jest powiedzieć, dlatego że to brali udział wszyscy nauczyciele. Ciężko było kogoś wyróżnić, bo wszyscy brali 

udział. IDI_38 

Akurat do tej pory to wszyscy musieli uczestniczyć. Trudno tutaj mówić o tym (wzroście pozycji przyp. red.) IDI_32 

 

W relacjach dyrektorów z wywiadów jakościowych często pojawiają się opinie, iż sam udział w 

podnoszeniu kwalifikacji zwykle nie jest nagradzany czy premiowany. Tego typu gratyfikacje są 

przyznawane za osiągnięcia czy też jakość pracy zawodowej – co może być wynikiem podnoszenia 

kwalifikacji. 

 

Natomiast nauczyciele, którzy poprzez doskonalenie aktywniej pracują to dostają wyższy dodatek motywacyjny – 

                                                      
96

 U Manna-Whitneya=6345 p=0,032 α=0,05 

97
 U Manna-Whitneya=9567 p=0,040 α=0,05 

98
 U Manna-Whitneya=3643,5  p=0,001 α=0,05 

99
 U Manna-Whitneya=4158 p=0,044 α=0,05 

100
 U Manna-Whitneya=3746,5 p=0,001 α=0,05 

101
 U Manna-Whitneya=4555,5 p=0,016 α=0,05 

102
 Rho-Spearmana= -0,393 p=0,0003 α=0,05 

103
 Rho-Spearmana=0,114 p=0,038 α=0,05 
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oczywiście w ramach tego, co jest możliwe. IDI_32 

Samej gratyfikacji w szkole nie stosujemy tylko dlatego, że ktoś skończył (kurs / szkolenie – przyp. red.). Dopiero jeżeli 

są z tego efekty.  IDI_46 

 

Z kolei podnoszenie kwalifikacji w projektach może być z powodzeniem wykorzystywane jako czynnik 

przybliżający do awansu zawodowego. Należy jednak pamiętać, iż kryteria awansu na kolejne stopnie 

zostały ściśle ustalone w Karcie Nauczyciela, a podnoszenie kwalifikacji nie jest warunkiem wystarczającym 

do uzyskania awansu. W badaniu FGI dyrektorzy wskazywali, iż możliwość wykorzystania szkoleń do 

uzyskania awansu zawodowego może dla części nauczycieli stanowić czynnik motywujący do podnoszenia 

kwalifikacji. 

 

(…) możliwość uzyskania punktów do awansu zawodowego nauczycieli. Jeżeli nauczyciel działa w tym temacie 

(podnosi kwalifikacje przyp. red.) tylko dlatego, żeby zdobyć punkty do awansu, to coś mu już w głowie zostaje i 

później tak z siłą rozpędu uczy tak jak powinien. FGI z dyrektorami 

 

Jeżeli chodzi o efekty bezpośrednio dotyczące codziennej pracy, to dyrektorzy rzadko wskazywali, na te 

mające charakter „twardy” np. poprawę wyników w nauce uczniów. Częściej odnoszono się do efektów 

mających miękki charakter takich jak zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć czy nabranie 

pewności siebie przez nauczycieli. 

 

Oczywiście, (lekcje – przyp. red.) stały się bardziej atrakcyjne poprzez właśnie realizację pewnych zagadnień. Bardziej 

młodzież była zmotywowana. Troszeczkę inne metody były stosowane – takie bardziej aktywizujące metody, które 

sprzyjają współpracy, pracy w grupie, pracy zespołowej. To, co dzisiaj jest najważniejsze i cenione przez uczniów IDI_3 

Ja bym odpowiedziała w ten sposób, że na pewno ma to swój wymiar przede wszystkim w pewności nauczyciela. Dało 

mu to podstawy do tego, żeby czuć się pewnie w swoim warsztacie pracy. IDI_10 

 

Na efekty świadczonego wsparcia warto spojrzeć również z perspektywy uczniów. Ze względu na 

regularny i bezpośredni kontakt z nauczycielami biorącymi udział w projektach mogą oni wychwycić 

zmiany w pracy nauczycieli. W przeprowadzonej wśród uczniów ankiecie audytoryjnej proszeni oni byli o 

ocenę sytuacji w ostatnim roku szkolnym - będącym już po udziale nauczyciela w projekcie z rokiem 

szkolnym, który był jeszcze przed udziałem nauczyciela.  

Wykres 76. Zmiany w sposobie prowadzenia lekcji przez nauczycieli biorących udział w projektach wg opinii uczniów 

8,6%
11,4%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety audytoryjnej wśród uczniów; ciekawy sposób prowadzenia zajęć - n=419, 

bd=1, łatwość zrozumienia – n=420, częstość wykorzystania nowoczesnych technologii – n=418, bd=2 
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Prawie połowa – 45,6% - badanych uczniów zauważyła poprawę jeśli chodzi o ciekawy sposób 

prowadzenia zajęć, lecz zbliżona część – 45,8% uczniów wskazała, iż w tym zakresie zmiany nie nastąpiły 

zmiany. Na zwiększenie łatwości zrozumienia poruszanych na lekcji zagadnień wskazało 39,3% uczniów, 

prawie co drugi badanych wskazał jednak, iż łatwość zrozumienia nie uległa zmianie. Najwięcej - 49,8% 

zauważyło zwiększenie częstości wykorzystania na lekcjach nowoczesnych technologii. Generalnie rzecz 

ujmując – mniej niż połowa uczniów zauważyła poprawę w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli, co 

należy uznać za wynik zadowalający, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie wszystkie kompetencje nabywane 

przez nauczycieli są związane z prowadzaniem zajęć. Należy jednak pamiętać, iż nie ma w tym wypadku 

pewności czy za poprawę zauważoną przez uczniów odpowiada realizowany projekt – mogą mieć to 

wpływ także inne czynniki.   

Wykres 77. Zmiana sytuacji uczniów pod względem wysokości ocen oraz chęci do nauki w okresie po udziale 

nauczyciela w projekcie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety audytoryjnej wśród uczniów; wysokość ocen - n=416, bd=4; chęci do 

nauki – n=417 bd=3 

Większość – 56,7% ankietowanych uczniów wskazało, iż ich oceny nie zmieniły się, 37,5% zadeklarowała 

wzrost wysokości ocen, a tylko 5,8% wskazało iż oceny uległy pogorszeniu. W przypadku chęci do nauki 

na brak zmian wskazała mniej niż połowa – 45,1% uczniów, wzrost chęci do nauki zadeklarowało 39,8%, a 

spadek 15,1%. Mając na uwadze przewagę wzrostów nad spadkami zmiany należy ocenić pozytywnie, lecz 

w tym wypadku również trudna do określenia jest skala wpływu uczestnictwa w projekcie nauczycieli na 

zachodzące zmiany.  

Wykres 78. Udział uczniów zgadzających się ze stwierdzeniem „szkoła jest miejscem, w którym można nauczyć się 

ciekawych i przydatnych rzeczy”  

70,2%

5,7%

24,0%

tak

nie

trudno powiedzieć

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety audytoryjnej wśród uczniów; n=420 
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Większość ankietowanych uczniów ma pozytywne nastawienie do wiedzy uzyskiwanej w toku nauki 

szkolnej, co implikuje pozytywne nastawienie do szkoły jako miejsca zdobywania tej wiedzy. Aż 70,2% 

uczniów zgodziło się ze stwierdzeniem, iż „szkoła jest miejscem, w którym można nauczyć się ciekawych i 

przydatnych rzeczy”, tylko 5,7% ankietowanych uczniów było przeciwnego zdania, a 24,0% nie potrafiło 

określić swojego zdania. Również w tym wypadku trudny do określenia jest wpływ wsparcia projektowego 

na budowanie pozytywnego nastawienia uczniów – nie można go wykluczyć, lecz również jednoznacznie 

potwierdzić. 

Wykres 79. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, nauczania przez doświadczenie oraz elementów 

indywidualizacji procesu nauczania na lekcjach z nauczycielami biorącymi udział w projektach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety audytoryjnej wśród uczniów; n=420; pytanie wielokrotnego, możliwe 

było wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi – odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W opinii uczniów na lekcjach często wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne – na 

wykorzystanie projektora lub rzutnika wskazało niemal 3 na 4 badanych uczniów, a tablicy interaktywnej 

55,3% uczniów. Dość często realizowane są działania stanowiące elementy indywidualizacji procesu 

nauczania takie jak przekazywanie dodatkowych zadań / materiałów dla chętnych (61,5%) oraz dodatkowa 

pomoc uczniom słabiej radzącym sobie na lekcjach (59,3%). Niestety również w tym przypadku trudne jest 

oszacowanie w jakim stopniu to uczestnictwo w projekcie stało się powodem stosowania tych aktywności.   

Oznaką występowania efektów w zakresie zmiany sposobu prowadzenia zajęć może być również częstsze 

stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych technologii, aktywizujących metod nauczania czy też 

indywidualizacji procesu nauczania. Analizując efekty uzyskanego wsparcia warto przypomnieć 

zagadnienia poruszane w części dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli – mianowicie 

spośród nowoczesnych technologii nauczyciele biorący udział w projektach istotnie częściej niż 

nauczyciele nieuczestniczący stosują prezentacje multimedialne oraz e-learning, z kolei w zbliżonym 

stopniu stosowane są tablice interaktywne, oprogramowanie edukacyjne oraz kontakt z uczniami drogą 

elektroniczną oraz tak samo często stosują nowoczesne technologie w przygotowywaniu się do lekcji. 

Ponadto nauczyciele uczestniczący i nieuczestniczący w projektach ze zbliżoną częstością stosują 

innowacyjne / aktywizujące metody nauczania, metodę nauczania przez doświadczenie oraz 

indywidualizację procesu nauczania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przewaga nauczycieli biorących 

udział w projektach nad nauczycielami niebiorącymi w nich udziału nie jest informacją jednoznacznie 

świadczącą o występowaniu efektu projektu, ponieważ owa przewaga mogła występować również w 

okresie przed realizacją projektów. Podobnie brak różnić pomiędzy nauczycielami biorącymi oraz 

niebiorącymi udziału w projektach nie koniecznie musi świadczyć o braku efektu ponieważ w okresie 
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przed realizacją projektów nauczyciele uczestniczący mogli być w gorszej sytuacji i dzięki projektowi 

„dorównać” nauczycielom, którzy nie brali udziału w projektach. 

Efektywność wsparcia i efekt zdarzenia niezależnego 

W ramach poniższego podrozdziału określono, na ile projekty można ocenić jako efektywne (biorąc pod 

uwagę zasoby finansowe, czasowe, ludzkie). Wskazano również czy możliwe było osiągnięcie zbliżonych 

efektów przy wykorzystaniu mniejszych zasobów (finansowych, czasowych, ludzkich) i w jaki sposób. 

Określono także jak kształtuje się efekt zdarzenia niezależnego w zakresie podnoszenia kompetencji przez 

nauczycieli tzn. jaka część nauczycieli mimo braku udziału w projekcie i tak podniosłaby swoje 

kompetencje. 

 

Efektywność projektów zoperacjonalizowano jako stosunek otrzymywanych rezultatów do ponoszonych 

nakładów. Jako rezultat przyjęto liczbę miernik najbardziej uniwersalny – liczbę osób, która wzięła udział w 

projekcie. Natomiast w rozpatrywaniu nakładów uwzględniono trzy ich rodzaje – zasoby ludzkie, czas oraz 

nakłady finansowe. Przy czym w przypadku zasobów ludzkich uwzględniono jedynie personel 

odpowiedzialny za realizację zadań zarządczych i administracyjnych. Powodem pominięcia personelu 

odpowiedzialnego za zadania merytoryczne jest bardzo różnorodny sposób określania skali 

zaangażowanego personelu we wnioskach o dofinansowanie projektów. W ich treści pojawiają się 

zarówno informacje o miesiącach zatrudnienia, osobogodzinach, wartości umów cywilnoprawnych, a 

czasem również koszt personelu tego typu ujmowany jest w ramach zbiorczego kosztu usługi zamawianej. 

Następstwem tego stanu rzeczy jest brak możliwości ujednolicenia danych o skali personelu 

zaangażowanego w realizację zadań merytorycznych, co stało się powodem braku uwzględnienia tej 

części zasobów ludzkich w analizie. W różny sposób opisywano również skalę personelu zarządczo-

administracyjnego – operowano zarówno częściami etatu w przypadku umów o pracę, jak i kategorią 

osób przy umowach cywilnoprawnych, dlatego w tym przypadku również konieczna była unifikacja, którą 

przeprowadzono do kategorii bardziej ogólnej – osób. To znaczy, jako 1 osobę potraktowano każdego 

przedstawiciela personelu zarządczo-administracyjnego bez względu na formę zatrudnienia oraz skalę 

zaangażowania osoby (część etatu). 

Na kolejnych wykresach zaprezentowano wyniki analizy efektywności rozpoczynając od wymiaru zasobów 

ludzkich. 

Wykres 80. Średnia liczba uczestników przypadająca na 1 osobę personelu zarządczo-administracyjnego projektu a 

typ podmiotu pełniącego funkcję Beneficjenta 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK oraz zapisów wniosków o dofinansowanie; centra kształcenia nauczycieli 

- n=9; JST - n=10; przedsiębiorstwa - n=4; szkoły - n=8; inne - n=4; ogółem - n=35; jako JST ujęto jednostki samorządu 

terytorialnego na poziomie gminy lub powiatu 
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W projektach Działania 9.4 na 1 osobę personelu zarządczo-administracyjnego przypada 

przeciętnie 43,67 uczestnika projektu, jednak sytuacja w analizowanych aspekcie jest bardzo 

zróżnicowana. W najmniej efektywnym projekcie pod względem wykorzystania personelu zarządczo-

administracyjnego na 1 jego przedstawiciela przypada zaledwie 3 uczestników projektu, a w 

przedsięwzięci najbardziej efektywnym pod tym względem 432,22 uczestnika. Jak wykazała 

przeprowadzona analiza najbardziej efektywne są projekty realizowane przez centra kształcenia 

nauczycieli, w ich przypadku na 1 osobę personelu zarządczo-administracyjnego przypada 82,50 

uczestnika projektu, relatywnie wysoka efektywność pod względem wykorzystania personelu zarządczo-

administracyjnego występuje także w projektach realizowanych przez JST. Najniższa efektywność w 

analizowanym aspekcie występuje w projektach realizowanych przez szkoły, w których na 1 osobę 

personelu zarządczo-administracyjnego przypada średnio 13,06 uczestnika projektu oraz w projektach 

realizowanych przez przedsiębiorstwa, gdzie średnia ta wynosi 16,96 uczestnika. 

Kolejnym aspektem analizy jest efektywność wykorzystania czasu, do tego celu wykorzystano miernik 

liczba uczestników projektu przypadająca na 1 miesiąc realizacji projektu. Wyniki analizy z zastosowaniem 

tego wskaźnika przedstawia kolejny wykres.     

Wykres 81. Średnia liczba uczestników przypadająca na 1 miesiąc realizacji projektu a typ podmiotu pełniącego 

funkcję Beneficjenta 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK oraz zapisów wniosków o dofinansowanie; centra kształcenia nauczycieli 

- n=9; JST - n=10; przedsiębiorstwa - n=4; szkoły - n=8; inne - n=4; ogółem - n=35; jako JST ujęto jednostki samorządu 

terytorialnego na poziomie gminy lub powiatu 

W analizowanych projektach na 1 miesiąc realizacji projektu przypada średnio 11,92 uczestnika 

projektu. W projekcie, w którym czas był wykorzystywany najbardziej efektywnie na 1 miesiąc realizacji 

projektu przypadało aż 114,70 uczestnika projektu, a w przedsięwzięciu, w którym ten zasób 

wykorzystywany był najmniej efektywnie na 1 miesiąc realizacji projektu przypadło zaledwie 0,31 

uczestnika. Najbardziej efektywne w analizowanym aspekcie są projekty realizowane przez centra 

kształcenia nauczycieli, w ich przypadku na 1 miesiąc realizacji projektu przypada średnio 21,30 

uczestnika, a najmniej efektywne są projekty realizowane przez szkoły – średnia 3,45 uczestnika/miesiąc. 

Projekty realizowane przez JST oraz przedsiębiorstwa mają efektywność wykorzystania czasu zbliżoną, co 

średnia dla ogółu projektów. 

Ostatnim aspektem analizy efektywności jest wykorzystanie zasobów finansowych, w tym zakresie 

adekwatnym wskaźnikiem jest liczba uczestników przypadająca na 100 tys. zł kosztów projektu. 
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Wykres 82. Średnia liczba uczestników przypadająca na 100 tys. zł kosztów projektu a typ podmiotu pełniącego 

funkcję Beneficjenta 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK oraz zapisów wniosków o dofinansowanie; centra kształcenia nauczycieli 

- n=9; JST - n=10; przedsiębiorstwa - n=4; szkoły - n=8; inne - n=4; ogółem - n=35 jako JST ujęto jednostki samorządu 

terytorialnego na poziomie gminy lub powiatu 

W analizowanych projektach na 100 tys. kosztów projektu przypada średnio 63,34 uczestnika. 

Również w tym przypadku zróżnicowanie wewnątrzgrupowe jest duże - w projekcie najmniej efektywnym 

pod względem wykorzystania środków finansowych na 100 tys. kosztów projektu przypada zaledwie 6,59 

uczestnika, a w projekcie o najwyższej efektywności aż 269,33 osoby. Najbardziej efektywne kosztowo są 

projekty realizowane przez JST, w ich przypadku na 100 tys. kosztów przypada 89,50 uczestnika. 

Relatywnie wysoką efektywnością charakteryzują się także projekty realizowane przez centra kształcenia 

nauczycieli, w których średnia liczba uczestników przypadających na 100 tys. kosztów projektu wynosi 

78,09 uczestnika. Z kolei najmniej efektywne kosztowo są projekty realizowane przez szkoły (średnia 38,74 

uczestnika) oraz przedsiębiorstwa (45,51 uczestnika). 

Mając na uwadze powyższe dane – projekty można ocenić jako efektywne, lecz poziom efektywności 

jest w ich przypadku silnie zróżnicowany wewnętrznie. Najbardziej efektywne są projekty 

realizowane przez centra kształcenia nauczycieli, a w następnej kolejności te realizowane przez JST, 

a najmniej efektywne są projekty realizowane przez szkoły oraz przedsiębiorstwa. 

Powodów takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w odmienności kultury organizacyjnej podmiotów 

poszczególnego typu, lecz może nie być to czynnik decydujący. W przypadku centrów kształcenia 

nauczycieli wśród powodów wysokiej efektywności mógłby znaleźć się relatywnie wysoki potencjał w 

zakresie świadczenia wsparcia dla nauczycieli, a w przypadku JST relatywnie duże doświadczenie w 

realizacji projektów finansowanych ze środków UE (jednostki samorządu często występują w roli 

Beneficjenta ze względu dużą różnorodność ich obszarów działania). Szczególną uwagę należy zwrócić na 

innego rodzaju czynnik, a mianowicie wielkość realizowanych przedsięwzięć. Za jej wskaźnik możemy 

przyjąć całkowitą liczbę uczestników i w tym wypadku zdecydowanie największe są projekty realizowane 

przez centra kształcenia nauczycieli, w ich przypadku średnia liczba uczestników wynosi 872,55 osoby, w 

następnej kolejności znajdują się projekty realizowane przez JST (101,4 osoby). W przypadku projektów 

realizowanych przez przedsiębiorstwa średnia liczba uczestników wynosi 53,50 osoby, a najmniejsze 

projekty realizowane były przesz szkoły – średnia 34,87 uczestnika. Stąd można wyciągnąć wniosek, iż 

większa liczba uczestników pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności. Powodem takie stanu jest 

możliwość osiągnięcia tzw. efektu skali czyli osiągania korzyści ekonomicznych przy realizacji 

przedsięwzięci o dużej wielkości. Są one możliwe do osiągnięcia, ponieważ część kosztów to koszty stałe 

nie zależne od wielkości – w przypadku projektów niezależnie od wielkości zwykle zatrudniany jest 

kierownik projektu czy opracowywana jest strona internetowa, a ogłoszenie w prasie kosztuje tyle samo 

nie zależnie czy ma skłonić do udziału 50 czy 500 uczestników. Dzięki temu w projektach o większej skali 
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możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów, choć należy pamiętać, że nie jest to regułą 

bezwarunkową. 

Sytuacja stanowiącą zagrożenie dla efektywności projektów jest możliwość osiągnięcia takich samych 

efektów przy wykorzystaniu mniejszych zasobów, co oznaczałoby, że część zasobów jest marnowana. O 

występowanie takiej sytuacji zapytano beneficjentów projektów w badaniu Mixed-mode, którego wyniki 

zaprezentowano poniżej. 

Wykres 83. Deklaracja występowania możliwości osiągnięcia zbliżonych efektów przy zaangażowaniu mniejszej ilości 

zasobów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Mixed-mode z Beneficjentami; n=33 

Tylko w przypadku 1 projektu zadeklarowano, iż możliwe byłoby osiągnięcie zbliżonych efektów przy 

zaangażowaniu mniejszych środków finansowych, taka sama liczba deklaracji występuje w przypadku 

możliwości osiągnięcia zbliżonych w krótszym czasie. Natomiast żaden z beneficjentów nie wskazał, iż 

możliwe byłoby osiągnięcie zbliżonych efektów przy zaangażowaniu mniejszej liczby osób w realizację 

projektu. Respondenci jako sposoby ograniczenia zaangażowania zasobów w projekcie wskazali skrócenie 

czasu trwania projektu oraz poszerzenie zakresu form wsparcia. 

 

W celu określenia zasadności wspierania działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli i kadry zarządzającej szkół w projektach finansowanych ze środków EFS podjęto próbę 

określenia wielkości efektów w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności, jakie zostałyby osiągnięte w 

sytuacji nieuzyskania wsparcia przez uczestników poprzez pomiar efektu zdarzenia niezależnego 

(deadweight). Efekt ten pozwala na ocenę trafności wsparcia. Rzadkie występowanie efektu deadweight 

wskazywać może na to, że wsparcie nauczycieli warunkuje podnoszenie przez te osoby wiedzy i 

kwalifikacji. Natomiast przypadki, gdy mamy z nim do czynienia często mogą wskazywać, że wsparcie EFS 

nie było warunkiem koniecznym dla uzyskania ww. efektów rozwojowych.  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane obrazujące subiektywne przekonanie uczestników projektów 

o niezbędności otrzymanego wsparcia w kontekście zdobywania wiedzy i umiejętności. 
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Wykres 84. Skala efektu zdarzenia niezależnego w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; systemowy – n=249, konkursowy – 

n=91, ogółem – n=340; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż nabyły kwalifikacje lub kompetencje 

Tylko 2,4% badanych uczestników projektów przyznało, iż również bez uczestnictwa w projekcie udałoby 

im się zdobyć podobną wiedzę i umiejętności w podobnym zakresie i w podobnym terminie. Niewielki jest 

także udział respondentów (2,1%), którzy wskazali, iż bez uczestnictwa w projekcie udałoby im się zdobyć 

wiedzę i umiejętności w mniejszym zakresie, ale w późniejszym terminie. Z kolei 39,1% respondentów 

przyznało, iż bez uczestnictwa w projekcie nie udałoby im się zdobyć podobnej wiedzy i umiejętności. Taki 

stan rzeczy świadczy o tym, że skala efektu zdarzenia niezależnego nie stanowi krytycznego zaburzenia 

efektywności, choć z pewnością występuje. Świadczy o tym fakt, iż 17,9% respondentów uznało, iż bez 

uczestnictwa w projekcie udałoby im się wiedzę i umiejętności w podobnym zakresie, ale w późniejszym 

terminie, a 38,5% badanych uczestników wskazało, iż udałoby im się zdobyć wiedzę w mniejszym zakresie 

i w późniejszym terminie. Jednak występowanie zjawiska efektu zdarzenia niezależnego jest sytuacją 

normalną, ponieważ projekty PO KL nie są jedynym źródłem podnoszenia kwalifikacji, a uczestnicy biorący 

udział w projektach Działania 9.4 nie są kategorią wykluczoną z doskonalenia zawodowego. Jak wykazała 

statystyczna analiza danych skala efektu zdarzenia niezależnego jest taka sama wśród uczestników 

projektów systemowych i konkursowych
104

. 

                                                      
104

 U Manna-Whitneya= 10944 p=0,607 α=0,05  
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Wykres 85. Zróżnicowanie skali efektu zdarzenia niezależnego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; podregion: krośnieński - n=77,  

przemyski - n=68, rzeszowski - n=92, tarnobrzeski - n=103; rodzaj prowadzonego kształcenia: nauczyciele kształcenia zawodowego 

- n=45, nauczyciele kształcenia ogólnego - n=258; typ obszaru miejscowości zamieszkania: obszar miejski - n=168, obszar wiejski - 

n=172; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż nabyły kwalifikacje lub kompetencje 

Wśród uczestników z ze wszystkich podregionów, uczestników pochodzących z terenów miejskich i 

wiejskich, a także wśród nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnego udział wskazujących, że bez 

uczestnictwa w projekcie nie udałoby im się zdobyć podobnej wiedzy i umiejętności lub udałoby im się to 

zrobić w mniejszym zakresie i późniejszym terminie przekracza 70%. Jak wykazała przeprowadzona 

statystyczna analiza danych, skala efektu zdarzenia nie podlega zróżnicowaniu terytorialnie
105

 (pod 

względem podregionu zamieszkania uczestnika). Podobna skala efektu zdarzenia niezależnego występuje 

wśród uczestników z terenów miejskich i wiejskich
106

, a także nauczycieli kształcenia zawodowego i 

ogólnego
107

. Skali efektu zdarzenia niezależnego nie różnicuje płeć uczestnika
108

, ani wykorzystanie we 

wsparciu e-learningu / blended learningu
109

. Ponadto statyczna analiza danych wykazała, iż ze skalą efektu 

zdarzenia niezależnego nie jest skorelowany wiek
110

 uczestnika, ani wielkość miejscowości zamieszkania 

mierzona liczbą mieszkańców.
111

  

Efekt netto 

W poniższej części raportu określono jak kształtuje się efekt netto interwencji w zakresie poprawy jakości 

kształcenia. W celu identyfikacji skali efektu netto ewaluowanej interwencji w zakresie poprawy jakości 

kształcenia zastosowana została Metoda Podwójnej Różnicy.  
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 Chi-kwadrat= 0,456 p= 0,928 α=0,05 (test Kruskala-Wallisa) 

106
 U Manna-Whitneya= 13886,5 p= 0,508 α=0,05 

107
 U Manna-Whitneya= 4915 p= 0,080 α=0,05 

108
 U Manna-Whitneya= 7870  p= 0,109 α=0,05 

109
 U Manna-Whitneya= 983 p= 0,084 α=0,05 

110
 Rho-Spearmana= 0,050 p= 0,360 α=0,05 

111
 Rho-Spearmana= 0,025 p= 0,650 α=0,05 
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Było to możliwe poprzez porównanie jakości kształcenia w szkołach, z których nauczyciele brali udział w 

projektach z sytuacją kontrfaktyczną – taką, która hipotetycznie miałaby miejsce, gdyby interwencja PO KL 

nie wystąpiła, co przy zachowaniu założeń metodologicznych odpowiada sytuacji w specjalnie dobranej 

grupie kontrolnej – grupie szkół, z których nauczyciele nie brali udziału w projektach Działania 9.4.  

Zgodnie z przyjętą metodologią za miernik jakości kształcenia przyjęto wysokość wyników egzaminów 

państwowych przeprowadzanych po zakończeniu trzech pierwszych etapów kształcenia – Sprawdzianu w 

klasie VI szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego.  

Niżej w sposób skrótowy przedstawiono przebieg zastosowania Metody Podwójnej Różnicy: 

(1)  W celu identyfikacji szkół objętych wsparciem wraz z przypisaniem przedmiotu / przedmiotów 

nauczanych przez nauczycieli objętych wsparciem w ramach badania CATI z nauczycielami 

uczestniczącymi w projektach poproszono respondentów o wskazanie placówki oświatowej, w 

której prowadzili oni kształcenie, nauczanego przedmiotu oraz numeru klasy w cyklu kształcenia, 

który nauczali w pierwszym roku szkolnym po zakończeniu udziału w projekcie.  

(2)  Dokonano selekcji szkół użytecznych do analiz tj. takich, w których objęci wsparciem zostali 

nauczyciele przedmiotów, z których wiadomości / kompetencje sprawdzane są obowiązkowo na 

egzaminach państwowych. Spośród 250 szkół jednoznacznie wskazanych przez 316 badanych 

nauczycielami zaledwie w 100 szkołach znalazł się przynajmniej 1 nauczyciel, który nauczał 

przedmiotu, z którego sprawdzana była wiedza / umiejętności na egzaminach
112

 oraz 

jednocześnie nauczał przynajmniej 1 rocznik, który zgodnie z cyklem kształcenia był już 

egzaminowany (do sesji egzaminacyjnej 2015 włącznie). Taki sposób selekcji gwarantuje, iż w 

analizie wyników egzaminów wzięte zostaną pod uwagę wyniki uczniów nauczanych przez 

nauczycieli objętych wsparciem po tym jak wzięli oni udział w projekcie. Wytypowane 100 szkół w 

toku analizy stanowić będzie grupę eksperymentalną. 

(3)  Na podstawie dat uczestnictwa w projektach nauczycieli, wskazanych w badaniu CATI nauczanych 

przedmiotów oraz numerów porządkowych nauczanych klas dla każdej szkoły z grupy 

eksperymentalnej ustalono komponent egzaminu państwowego, rok, w którym zdawał go 

pierwszy rocznik nauczany po zakończeniu udziału w projekcie oraz rok, w którym po raz ostatni 

zdawany on był przed uczestnictwem danego nauczyciela w projekcie. 

(4)  Każdej szkole z grupy eksperymentalnej przyporządkowana została 1 nieobjęta wsparciem szkoła 

najbardziej podobna pod względem typu obszaru stanowiącego siedzibę (miasto / wieś) oraz 

wielkości szkoły mierzonej liczbą uczniów (na podstawie danych SIO), w której zdawano egzamin 

ustalony dla danej szkoły z grupy eksperymentalnej, w ustalonych dla niej latach. 

Przyporządkowane w ten sposób szkoły stanowią w analizie grupę kontrolną. 

(5)  Na podstawie danych OKE w Krakowie każdej szkole z grup eksperymentalnej i kontrolnej 

przyporządkowano wyniki z ustalonych egzaminów państwowych dla ustalonych lat. W ten 

sposób przygotowana baza danych stała się podstawą analiz mających na celu identyfikację skali 

efektu netto. 

Taki wariant zastosowania Metody Podwójnej Różnicy oprócz niewątpliwych zalet takich, jak kontrola 

podobieństwa szkół oraz przyporządkowywanie tych samych roczników egzaminacyjnych bliźniaczym - 

najbardziej podobnym szkołom z grup eksperymentalnej (eliminuje to wpływ wahań poziomu trudności 

egzaminów pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminacyjnymi) posiada także ograniczenia. 

Najpoważniejszym spośród nich jest ujmowanie w średnich wynikach szkół grupy eksperymentalnej 

wyników uczniów nauczanych nie tylko przez nauczycieli biorących udział w projekcie, lecz także tych 

przez którzy nie brali udziału w projektach w przypadku, gdy w szkole jednego przedmiotu w tym samym 

roczniku uczy więcej niż jeden nauczyciel. Taki stan rzeczy może prowadzić do niedoszacowania efektu 

                                                      
112

 Spośród nauczycieli szkół podstawowych brano pod uwagę: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, j. polskiego oraz matematyki (część dotyczącą 

języków obcych sprawdzianu VI klasy wprowadzono dopiero w 2015 roku, dlatego ze względu na brak danych porównawczych za wcześniejsze lata nie 

jest możliwy pomiar w zakresie wzrostu jakości nauczania języków. Spośród nauczycieli gimnazjum brano pod uwagę nauczycieli j. polskiego, historii, 

WOS, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz języków obcych. Spośród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych brano pod uwagę nauczycieli j. 

polskiego, matematyki (w okresie od kiedy przedmiot jest obowiązkowy) oraz języków obcych. 
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netto, lecz wykorzystanie danych o wynikach egzaminów bardziej szczegółowych niż na poziomie szkoły 

było niemożliwe. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, iż analiza dotyczy tylko 100 szkół spośród około 

1100 szkół objętych wsparciem (ujmując pojedynczo szkoły z zespołów szkół,  z których przynajmniej 1 

nauczyciel wziął udział w projekcie). Mimo, iż analiza prowadzona jest perspektywie losowej próby, to 

zastosowanie większej próby badania CATI pozwoliłoby na zwiększenie dokładności szacowania.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano średnie wyniki egzaminów z grup eksperymentalnej w latach 

przypadających przed i po udziale w projektach. 

Wykres 86. Średnie wyniki egzaminów państwowych w szkołach grup eksperymentalnej i kontrolnej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie, SIO, wyników badania CATI z uczestnikami; grupa kontrolna: 

szkoły podstawowe - n=32, gimnazja - n=54, szkoły ponadgimnazjalne - n=14, ogółem – n=100; grupa eksperymentalna: szkoły 

podstawowe - n=32, gimnazja - n=54, szkoły ponadgimnazjalne - n=14, ogółem – n=100 

W szkołach podstawowych należących do grupy eksperymentalnej pomiędzy rokiem przed udziałem a 

rokiem po udziale w projekcie średni wynik sprawdzianu klasy VI wzrósł o 3,50%, z kolei w szkołach 

należących do grupy nieobjętej wsparciem wzrost w tym okresie był nieco mniejszy – wynosił 2,26%. 

Zarówno w gimnazjach należących do grupy eksperymentalnej, jak i kontrolnej pomiędzy rokiem przed 

udziałem w projekcie a rokiem po udziale w projekcie nastąpił spadek średnich wyników egzaminu 

gimnazjalnego. W przypadku grupy eksperymentalnej o 0,86%, a w przypadku grupy kontrolnej o 1,14%. 

Podobna sytuacja występuje w szkołach ponadgimnazjalnych, w grupie eksperymentalnej mamy do 

czynienia ze spadkiem o 0,59%, a w przypadku grupy kontrolnej o 0,90%. Ujmując wszystkie poziomy 

kształcenia łącznie – w grupie szkół nieobjętych wsparciem średni wynik egzaminów państwowych 

pomiędzy rokiem przed udziałem w projekcie, a rokiem po udziale w projekcie niemal się nie zmienił – 

nastąpił nieznaczący spadek o 0,01%, a w grupie eksperymentalnej w tym okresie nastąpił wzrost o 0,58%. 

Na wszystkich trzech poziomach kształcenia oraz ujmując je łącznie w grupie eksperymentalnej występuje 

nieco korzystniejsza dynamika wysokości wyników egzaminów – większy wzrost lub mniejszy spadek – 

aniżeli w grupie kontrolnej. Mogłoby to wskazywać na występowanie efektu netto wsparcia, lecz niniejsza 

analiza bazuje na danych opartych na losowej próbie nauczycieli stąd są one obarczone błędem. W 
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związku z tym dla rzetelnej weryfikacji czy efekt netto występuje konieczne jest wykorzystanie analizy 

regresji. 

Zgodnie z założeniami metodologicznymi Metody Podwójnej Różnicy w analizie regresji liniowej za 

zmienną zależną przyjęto różnicę pomiędzy wynikiem egzaminu w roku po udziale w projekcie i roku 

przed udziałem w projekcie, z kolei jako zmienną niezależną wprowadzono dychotomiczną zmienną 

udziału we wsparciu przyjmującą wartość 1 w przypadku szkół grupy eksperymentalnej oraz 0 dla szkół 

grupy kontrolnej.  

Po pozytywnej weryfikacji założeń analizy regresji
113

 zidentyfikowano, iż wprowadzenie zmiennej udział we 

wsparciu nie pozwala na zbudowanie modelu dobrze dopasowanego do danych – udział we wsparciu nie 

wyjaśnia istotnej statystycznie
114

 części zmienności wyników egzaminów - zaledwie 0,1%
115

 występującej 

zmienności (wariancji). Wartość współczynnika kierunkowego czynnika udział we wsparciu nie jest istotnie 

pod względem statycznym różny
116

 od 0, wobec tego należy wyciągnąć wniosek, iż udział we wsparciu 

nauczyciela nie przyczynia się do zmiany (w domniemaniu wzrostu) wyników egzaminów państwowych. 

Mając na uwadze przytoczone wyniki analizy regresji należy wyciągnąć wniosek, udział we wsparciu nie 

przyczynia się wzrostu jakości edukacji mierzonej za pomocą wysokości wyników egzaminów 

państwowych uczniów,  co za tym idzie – nie występuje efekt netto interwencji w zakresie poprawy 

jakości edukacji mierzonej w ten sposób. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż wniosek ten nie implikuje 

braku poprawy jakości edukacji w ogóle, ponieważ wzrost wyników egzaminów państwowych stanowi 

tylko pewien wymiar jakości edukacji, który może zostać uchwycony przez poprawę wyników w nauce 

uczniów. Nie ujmowane są tu elementy miękkie, takie jak lepsze motywowanie uczniów, zainteresowanie 

tematyką lekcji czy też związane z nauczeniem treści wykraczających poza program nauczania.  

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, iż wiele – nie tylko polskich
117

 - analiz wskazuje na ograniczony wpływ 

efektywności pracy nauczyciela na wyniki egzaminów, przykładowo w analizie przeprowadzonej przez M. 

Koniewskiego zidentyfikowano, iż efekt nauczyciela odpowiada za około 5% zmienności wyników 

egzaminów zewnętrznych.
118

 W innym badaniu, w którym poruszona została kwestia wpływu podnoszenia 

kwalifikacji pt. Nauczyciele a osiągnięcia szkół, zidentyfikowano, iż udział w standardowych formach 

podnoszenia kwalifikacji, jak szkolenia czy studia podyplomowe nie wpływa istotnie na wyniki egzaminów. 

Istotny statystycznie związek z wynikami egzaminów występuje jedynie w przypadku 

ponadstandardowych form podnoszenia kwalifikacji, występujących rzadko – uczestnictwa w wizytach 

obserwacyjnych oraz badaniach.
119

  

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki w zakresie wpływu podnoszenia kwalifikacji na wyniki w nauce warto 

dokonać analizy na wyższym stopniu szczegółowości – wyników poszczególnych uczniów - opartej o 

Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD). Miernik EWD poprzez uwzględnienie sytuacji wejściowej ucznia na 

danym poziomie kształcenia pozwala na oszacowanie wpływu szkoły na jego rozwój
120

. Dzięki porównaniu 

wyników konkretnych uczniów przy uwzględnieniu ich stanu wejściowego możliwe byłoby dokonanie 

analizy efektów mającej bardziej rzetelny charakter, jednak w jej przypadku występują poważne 

ograniczenia realizacyjne w zakresie pozyskania danych. 
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 Shapiro-Wilk=0,992 df=200 p=0,423 α=0,05 

114
 F=0,244 p=0,622 α=0,05 

115
 R-kwadrat=0,001 

116
 t=0,404 p=0,622 α=0,05 

117
 zob. Nye, B., Konstantopoulos, S. i Hedges, L. V. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237–257; 

Rivkin, S. G., Hanushek, E. A. i Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417–458. 

118
 Koniewski M. (2013) Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego, 

Edukacja 2013, 3(123) s. 37 

119
 Piwowarski R. (2011) Nauczyciele a osiągnięcia szkół, IBE, s.27-28.   

120
 zob.  R. Dolata, M. Jakubowski, A. Pokropek, A. Rappe, E. Stożek (2007) Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na 

podstawie wyników egzaminów zewnętrznych; CKE, Warszawa 
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Adekwatność wsparcia do sytuacji w regionie 

W ramach oceny trafności wsparcie określono jak kwalifikacje uzyskiwane przez nauczycieli i dyrekcję 

wpisywały się w potrzeby związane ze zmianami w sytuacji gospodarczej, demograficznej i edukacyjnej w 

regionie (również w kontekście zapisów zawartych w dokumentach strategicznych, jak RSI, czy SRWP dot. 

sektorów wysokiej szansy) oraz w jakim stopniu były one spójne ze zmianami systemowymi w oświacie. 

Oceniono również czy dzięki udziałowi we wsparciu ostateczni jego odbiorcy czują się lepiej przygotowani 

do tych zmian. 

Warunkiem koniecznym występowania szerokiego i odpowiednio ukierunkowanego wpływu projektów 

skierowanych do nauczycieli na potrzeby regionu jest ich spójność z występującymi w województwie 

zmianami i wytyczonymi ścieżkami rozwoju. W celu wykrycia zakresu tej spójności przeprowadzono 

analizę logiczną polegającą na wykryciu powiązań poszczególnych kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku 

udziału w projektach Działania 9.4 PO KL przez ich uczestników tj. zarządzanie szkołą i administracja, 

doradzanie uczniom i poradnictwo zawodowe. nauczanie umiejętności międzyprzedmiotowych (np. 

rozwiązywanie problemów, uczenie się, jak się uczyć). współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów, 

zachowanie uczniów i kierowanie klasą, wykorzystywane w nauczaniu umiejętności z zakresu technik 

komputerowych, indywidualizacja nauczania, znajomość programu nauczania, praca z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ocenianie uczniów, nauczanie konkretnego przedmiotu(ów), 

wiedza i zrozumienie nauczanego przedmiotu(ów), współpraca międzynarodowa oraz nauczanie w 

środowisku wielokulturowym lub wielojęzycznym oraz posługiwanie się językiem obcym z zapisami 

dokumentów strategicznych, w tym także ich częściami diagnostycznymi. Zmiany w sytuacji gospodarczej, 

demograficznej i edukacyjnej w regionie zostały opisane w częściach diagnostycznych ww. dokumentów, 

w szczególności zaś – analizach SWOT.  

Przedmiotem analizy były deklaracje uczestników projektów Działania 9.4 PO KL dotyczące uzyskania 

poszczególnych kwalifikacji i umiejętności będących przedmiotem pytania kwestionariuszowego oraz 

zapisów Regionalnej Strategii Innowacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

W ramach SRWP wyznaczono cztery główne dziedziny działań strategicznych: (1) konkurencyjna i 

innowacyjna gospodarka, (2) kapitał ludzki i społeczny, (3) sieć osadnicza oraz (4) środowisko i energetyka. 

Kwalifikacje nabywane przez nauczycieli i dyrekcję są spójne tylko z jednym celem Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego. Jest to cel 2 „Kapitał ludzki i społeczny”.  

Największa spójność nabytych przez nauczycieli i dyrekcję kwalifikacji  występuje w stosunku do obszarów 

/ problemów związanych z priorytetem tematycznym 2.1  Edukacja, a w jego ramach w szczególności z 

kierunkiem działań 2.1.1 Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych. Wskazuje na to przede 

wszystkim fakt, że z tym kierunkiem są powiązane następujące kwalifikacje uzyskane w ramach Działania 

9.4 PO KL przez jego ostatecznych odbiorców:  

nauczanie umiejętności międzyprzedmiotowych (np. rozwiązywanie problemów, uczenie sie, jak sie uczyć) 

– kwalifikacja uzyskana przez 72,1% uczestników,  

- wykorzystywane w nauczaniu umiejętności z zakresu technik komputerowych - kwalifikacja uzyskana 

przez 71,8% uczestników, 

- indywidualizacja nauczania - kwalifikacja uzyskana przez 79,1% uczestników,  

- praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kwalifikacja uzyskana przez 51,5% 

uczestników, 

 - posługiwanie się językiem obcym- kwalifikacja uzyskana przez 14,4% uczestników, 

Powyższe kwalifikacje zostały wskazane w zakładanych efektach realizowanych działań w ramach Działania 

2.1.1.  

Drugim pod względem spójności z kwalifikacjami uzyskiwanymi w wyniku interwencji w ramach Działania 

9.4 PO KL kierunkiem działań w ramach celu 2 i priorytetu Edukacja jest działanie 2.1.2 Tworzenie 

atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu 

technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu. Wynika to z 31,5% spójności 

kwalifikacji polegającej na doradzaniu uczniom i poradnictwie zawodowym. 
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Umiejętności w zakresie współpracy międzynarodowej oraz nauczania w środowisku wielokulturowym lub 

wielojęzycznym nabyte przez 15,6% uczestników projektów są spójne z dwoma poddziałaniami Działania 

2.2 Kultura i dziedzictwo kulturowe: 

  2.2.2 Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury opartego m.in. na 

wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym oraz budowanie marek m.in. instytucji i 

imprez kulturalnych 

 2.2.3 Ochrona, promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu 

Dwa razy częściej kwalifikacje uzyskane przez nauczycieli w wyniku udziału w projektach Działania 9.4 PO 

KL są zbieżne z problemami dot. włączenia społecznego, zgrupowanymi w Działanie 2.4 Włączenie 

społeczne. W tym przypadku 31, 5% nauczycieli zadeklarowało uzyskanie kwalifikacji z zakresu doradzania 

uczniom i poradnictwa zawodowego, które to kwalifikacje są spójne z kierunkami i zakładanymi efektami 

poddziałań:  

2.4.1 Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego 

2.4.2 Wzrost aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 

W odniesieniu do pozostałych priorytetów tematycznych celu 2 SRWP i kierunków działań wyznaczonych 

w ich ramach nie zidentyfikowano żadnej zbieżności z kwalifikacjami uzyskiwanymi przez nauczycieli 

objętych wsparciem w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie podkarpackim. 

Główne wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowano na schemacie zamieszczonym na kolejnej 

stronie niniejszego dokumentu. Figury geometryczne przedstawione na schemacie przedstawiają obszary 

wyróżnione w SRWP, a linie oznaczają powiązanie obszaru bardziej szczegółowego z obszarem 

ogólniejszym wynikające z zapisów dokumentów strategicznych. Grubość linii reprezentuje skalę 

kompetencji nabywanych przez uczestników z bardziej szczegółowym obszarem, który łączy linia. Należy 

ją interpretować w taki sposób, że im grubsza linia tym większa część uczestników nabyła kompetencje 

spójne z danym obszarem (co pozostaje w zgodzie z wartością procentową umieszczoną na każdej z linii). 

Tą samą funkcje pełni wielkość prezentowanych figur geometrycznych. Macierz z danymi na temat 

odsetka uczestników projektów realizowanych w ramach Działania, którzy uzyskali kompetencje wpisujące 

się w poszczególne cele stanowiącą podstawę przygotowania poniższego schematu przedstawiono w 

aneksie do raportu. Wartości liczbowe określają jaki procent nauczycieli objętych wsparciem w ramach 

Działania 9.4 PO KL uzyskał kwalifikacja i umiejętności wpisujące się w poszczególne kierunki działań 

przyjęte w ramach  poszczególnych priorytetów. 
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Schemat 1. Spójność kompetencji nabywanych przez nauczycieli z Celem 2 "Kapitał ludzki i społeczny" SRWP 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów SRWP oraz wyników badania CATI z uczestnikami projektów; zaprezentowane na rysunku wartości procentowe oznaczają udział osób, które 

nabyły kompetencje spójne z danym celem / priorytetem; odsetki nie sumują się do 100%, jeden uczestnik mógł nabyć kompetencje spójne z więcej niż jednym celem / priorytetem 
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Jeśli chodzi o dokumenty Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 

oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3), nie zidentyfikowano spójności z zapisami diagnozy oraz analizy SWOT. 

W RSI 2014-2020 wskazano dwie inteligentne specjalizacje wiodące – lotnictwo i kosmonautykę oraz 

jakość życia, do której zakwalifikowano następujące branże/obszary: (a) produkcję i przetwórstwo 

żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i 

przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne; (b) zrównoważoną i odpowiedzialną turystykę, zdrowie i 

dobrostan; (c) eko-technologie: odnawialne źródła energii; (d) energooszczędne i inteligentne 

budownictwo. Jako inteligentną specjalizację wspomagającą wskazano informację i telekomunikację.  

Biorąc pod uwagę, że w świetle zapisów wniosków o płatność w zakresie wskaźników, blisko 24% 

uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL nabyło kompetencje z zakresu 

wykorzystania nowoczesnych technologii i jednocześnie 71,8% uczestników projektów biorących udział w 

badaniu CATI wskazało na nabycie wiedzy lub umiejętności z zakresu wykorzystania technik 

komputerowych należy uznać ww. specjalizację wspomagającą jako obszar, w którym kompetencje 

nabywane przez nauczycieli w ramach projektów Działania 9.4 PO KL wykazują spójność  z RSI 

2014-2020. Podkreślić jednak należy, że spójność z RSI 2014-2020 wykazuje tylko jeden rodzaj 

nabywanych przez nauczycieli kwalifikacji – dotyczący TIK. Nie zidentyfikowano innego bezpośredniego 

powiązania między kwalifikacjami uzyskiwanymi przez nauczycieli a inteligentnymi specjalizacjami 

regionu. Wynika to między innymi z faktu, że kwalifikacje uzyskane przez nauczycieli miały charakter 

przekrojowy, a dokumenty strategiczne bazują przede wszystkim na analizach branżowych. 

Należy także wskazać na spójność ww. kwalifikacji z jednym z trzech wyznaczonych w ramach RSI 2014-

2020 celów inteligentnych specjalizacji tj.  III celem strategicznym inteligentnej specjalizacji „informatyka i 

telekomunikacja (ICT)”, jakim jest powszechne wykorzystanie i rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Wynikające z inteligentnych specjalizacji obszary działania (aktywności), wymagające 

wsparcia wskazane w dokumencie RSI 2014-2020 tj: mobilność, klimat i energia zrównoważona, turystyka, 

zdrowie, żywność, odżywianie, komunikacja nie pozostają już powiązane z zakresem uzyskiwanych przez 

nauczycieli kompetencji.  Jednocześnie, instrumenty wspierające o horyzontalnym i funkcjonalnym 

znaczeniu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji, wskazane w RSI 2014-2020 obejmują obok kluczowych 

technologii wspierających; klastrów, innowacje społeczne i ekoinnowacje, nowe modele finansowania 

rozwoju, także internacjonalizację, współpracę regionalną i międzyregionalną oraz edukację, naukę, 

infrastrukturę badawcza, szkolnictwo wyższe oraz innowacyjny i badawczy potencjał uczelni. Dwa ostatnie 

ze wskazanych instrumenty, czyli edukacja  i współpraca międzyregionalna, można uznać za pośrednio 

spójne z kompetencjami wspieranymi ze środków Działania 9.4 PO KL. 

Kompetencje branżowe będące efektem interwencji w ramach Działania 9.4 PO KL można uznać o tyle 

spójne ze wskazanymi w RSI 2014-2020 priorytetowymi działaniami i technologiami dla obszarów 

wsparcia (tj. : technologie i produkty przemysłu lotniczego i kosmicznego; multimodalny, zrównoważony 

transport; odnawialne źródła energii i technologie z nimi związane; smart grids; zrównoważone i 

inteligentne budownictwo, biodegradowalne tworzywa sztuczne; przemysł elektromaszynowy; turystyka 

poznawcza; wypoczynkowa, ekoturystyka, agroturystyka; turystyka kwalifikowana, zdrowotna; biznesowa; 

religijna; kulinarna; etnoturystyka; żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna; zdrowa, dieta, medycyna 

zapobiegawcza; opieka nad ludźmi starszymi; szerokopasmowy Internet),  na ile w projektach Działania 9.4 

PO KL uczestniczyli nauczyciele kształcenia zawodowego reprezentujący ww. branże tj. transport, 

energetyka, branża budowlana, chemiczna, turystyczna, spożywcza oraz opieka medyczna czy 

informatyka. Jednocześnie wskazać należy, że uczestnicy projektów relatywnie rzadko – w porównaniu z 

innymi rodzajami kompetencji - uzyskiwali kompetencje z zakresu wiedzy przedmiotowej (2,8% wg 

zapisów wniosków o płatność w zakresie wskaźników i 70,4% wg deklaracji nauczycieli w badaniu CATI). 

Przywołane odsetki dotyczą zarówno nauczycieli kształcenia ogólnego, jak i  zawodowego. W niniejszym 

badaniu nie szacowano udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w ogóle uczestników projektów 

Działania 9.34 P KL, ani też nie  określano szczegółowych przedmiotów kształcenia zawodowego 

nauczanych przez osoby objęte wsparciem, dlatego nie jest możliwa ocena spójności ww. branż z 
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kierunkami kształcenia zawodowego reprezentowanymi przez ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach 

Działania 9.4 PO KL.. 

Jeśli chodzi o zapisy RSI na lata 2005-2013, to kompetencje uzyskiwane przez nauczycieli w ramach 

projektów Działania 9.4 PO KL można uznać za częściowo spójne z jednym z trzech priorytetów RSI, jakim 

było zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu, w 

szczególności z celem strategicznym D: zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców 

regionu – kreowanie społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego. W ramach tego celu 

wyznaczono 8 celów operacyjnych i dwa spośród nich można wskazać jako powiązane z kompetencjami 

uzyskiwanymi przez nauczycieli: kreowanie innowacyjnych postaw w systemie edukacji (częściowa 

spójność z umiejętnościami i wiedzą z zakresu rozwijania umiejętności międzyprzedmiotowych) oraz 

wspieranie młodych ludzi, wyławiania talentów, staże w firmach i krajach UE (częściowa spójność z wiedzą 

i umiejętnościami w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego).  

W analizowanych dokumentach nie zidentyfikowano innych odniesień czy obszarów, które można uznać 

za bezpośrednio spójne z poszczególnymi lub określonym zakresem kompetencji uzyskanych przez 

uczestników projektów Działania 9.4 PO KL.  Wykazana w ramach niniejszego rozdziału spójność efektów 

interwencji w ramach Działania 9.4 POKL określonych przez zestaw kwalifikacji i umiejętności uzyskanych 

przez nauczycieli uczestniczących w projektach z kierunkami rozwoju wytyczonymi przez dokumenty 

strategiczne, jest warunkiem koniecznym dla pobudzania - w wyniku interwencji finansowanej ze środków 

UE - rozwoju województwa w pożądanych kierunkach.  Kierunki wsparcia nauczycieli i kadry 

zarządzającej szkół wpisują się w wyznaczone zapisami dokumentów strategicznych kierunki 

rozwoju województwa w raczej wąskim zakresie.  

 

Respondenci wśród potrzeb związanych ze zmianami w sytuacji gospodarczej, demograficznej i 

edukacyjnej wymieniali najczęściej potrzeby rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz 

wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotów, większe zaangażowanie placówek oświatowych w 

przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy poprzez kształtowanie kompetencji 

niezbędnych w przedsiębiorczości oraz doradztwo zawodowe. Akcentowano także potrzebę aktualizacji 

wiedzy metodycznej z zakresu pedagogiki i psychologii oraz przedmiotowej w kontekście adaptowania 

najnowszych zdobyczy nauki. Ponadto, wśród potrzeb wymieniano pogłębienie wśród nauczycieli 

umiejętności wychowawczych oraz niezbędnych w pracy z uczniem trudnym. 

 

(istnieje potrzeba – przyp. red.) żeby przedsiębiorczości naprawdę uczyli fachowcy naszych uczniów, ponieważ tak 

naprawdę my w systemie edukacji wychowujemy młodego człowieka do rynku pracy.  wywiad ekspercki 1 

ogromna pomoc powinna być w kierunku doradztwa zawodowego. Widzę, że też idzie to w tym kierunku, ponieważ 

dzisiaj, jeżeli chcemy dobrze wykształcić młodego człowieka do rynku pracy, to musimy rozpoznać jego predyspozycje. 

wywiad ekspercki 1 

Mówimy tutaj również o wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ale naprawdę z najwyższej półki. Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w przedmiocie. wywiad ekspercki 1 

Myślę, że pierwszą, zasadniczą potrzebą to na przykład na etapie gimnazjum nauczyciele powinni więcej uczyć 

metodą doświadczeń i projektów, doświadczeń z fizyki i chemii. wywiad ekspercki 3 

bardzo istotna jest kwestia wiedzy psychologiczno-pedagogicznej - co najmniej odświeżenia tej wiedzy o nowe 

odkrycia, które w dziedzinie pedagogiki i psychologii pojawiają się. Myślę, że podnoszenie kwalifikacji i technik 

informacyjno-komunikacyjnych także ma tutaj duże znaczenie. (…) Być może również umiejętność radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych i rozwiązywania problemów wychowawczych. wywiad ekspercki 5  

 

Wiele zagadnień związanych z wymienionymi wyżej potrzebami rozwojowymi znalazło swoje miejsce w 

treściach przekazywanych w projektach Działania 9.4 PO KL, co świadczy o ich spójności z występującymi 

potrzebami. Kwalifikacji uzyskiwanych w projektach Działania 9.4 jako spójne z istniejącymi potrzebami 

oraz zmianami w systemie oświaty ocenili również sami respondenci wywiadów eksperckich. 
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Myślę, że tak, te szkolenia były różne, indywidualizacja w klasach 1-3 też była prowadzona. Tak że myślę, że to się 

wpisuje w to co jest w reformie programowej, bo jest kładziony nacisk na kształcenie przez doświadczenie. Myślę, że to 

jak najbardziej się wpisuje. wywiad ekspercki 4 

(projekty Działania 9.2 – przyp. red.) na pewno wychodziły im naprzeciw (potrzebom – przyp. red.).. Na pewno one 

znajdowały odzwierciedlenie, zdecydowanie tak. To wymaga kontynuacji wywiad ekspercki 5 

Wykres 87. Udział osób deklarujących, iż dzięki udziałowi w projekcie są lepiej przygotowane do zachodzących w 

regionie zmian w sytuacji gospodarczej, demograficznej i edukacyjnej 
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rodzaj projektu podregion typ obszaru 

miejsca 

zamieszkania

rodzaj 

prowadzonego 

kształćenia
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI  z uczestnikami projektów; rodzaj projektu: uczestnicy projektów 

systemowych - n=257; uczestnicy projektów konkursowych - n=93; ogółem - n=350; podregion: krośnieński - n=83; przemyski - 

n=70; rzeszowski - n=93; tarnobrzeski - n=104; typ obszaru miejsca zamieszkania: obszar miejski - n=172; obszar wiejski - n=178; 

rodzaj prowadzonego kształcenia: nauczyciele kształcenia zawodowego - n=48; nauczyciele kształcenia ogólnego - n=265 

Aż 80,9% uczestników projektów oceniło, iż dzięki udziałowi w projekcie są lepiej przygotowani do 

zmian zachodzących w sytuacji gospodarczej, demograficznej i edukacyjnej. Udział osób 

zgadzających się z tym stwierdzeniem jest zbliżony we wszystkich wyróżnionych na wykresie kategoriach i 

jak wykazała statystyczna analiza danych nie jest zróżnicowany pod względem rodzaju projektu
121

, 

podregionu zamieszkania
122

, typu obszaru miejsca zamieszkania
123

 oraz rodzaju prowadzonego 

kształcenia
124

. Ponadto osoby deklarujące lepsze przygotowanie nie różnią się od deklarujących brak 

lepszego przygotowania pod względem wielkości miejsca zamieszkania mierzonego liczbą 

mieszkańców
125

. Taki sam jest udział osób deklarujących lepsze przygotowanie wśród kobiet i 

mężczyzn
126

, a także wśród osób, w przypadku których we wsparciu zastosowano e-learning / blended 

learning
127

 oraz nie. Jednak zidentyfikowano, iż osoby deklarujące brak lepszego przygotowania do 

zachodzących zmian są istotnie pod względem statystycznym młodsze
128

 od deklarujących uzyskanie 

lepszego przygotowania. Powodem takiego stanu rzeczy może być generalnie niższy poziom kwalifikacji 

osób młodszych powodowany np. mniejszym doświadczeniem, przez co w mniejszym stopniu mogą one 

odczuwać lepsze przygotowanie do zmian zachodzących w kraju / regionie. 

                                                      
121

 Chi-kwadrat= 2,639 p= 0,261 α=0,05 

122
 Chi-kwadrat= 5,195 p= 0,528 α=0,05 

123
 Chi-kwadrat= 3,099 p= 0,204 α=0,05 

124
 Chi-kwadrat= 4,797 p= 0,077 α=0,05 

125
 U Manna-Whitneya= 7197,5 p= 0,916 α=0,05 

126
 Chi-kwadrat= 2,108 p= 0,378 α=0,05 

127
 Chi-kwadrat= 0,646 p= 0,908 α=0,05 

128
 U Manna-Whitneya= 6298 p= 0,015 α=0,05 
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Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

1. Uczestnicy projektów Działania 9.4 najczęściej nabywali umiejętności i kompetencje z obszaru 

metodyki nauczania (indywidualizacji procesu nauczania, nauczania umiejętności 

międzyprzedmiotowych oraz nauczania konkretnego przedmiotu) oraz obszaru wykorzystania technik 

komputerowych. Jednak w przeważającej mierze nie są one certyfikowane w odpowiedni sposób, 

ponieważ uczestnikom rzadko przekazywane były dokumenty potwierdzające nabycie konkretnych 

kompetencji.  Walidacja nabywanych kwalifikacji najczęściej przebiegała poprzez sprawdzenie wiedzy / 

umiejętności uczestników po szkoleniu, a narzędziem walidacji najczęściej był zawierający pytania 

zamknięte egzamin pisemny – test wybory. Biorąc pod uwagę relatywnie rzadkie prowadzenie analiz 

porównawczych stanu wiedzy / umiejętności przed i po szkoleniu oraz relatywnie rzadkie stosowanie 

progów minimalnych stwierdzić należy, iż często walidacja nie miała charakteru obiektywnego i 

rzetelnego. 

2. Wiedza i umiejętności nabywane w projektach są w dużym stopniu wykorzystywane przez uczestników 

projektów. Nabyte kompetencje są wykorzystywane głównie do prowadzenia zajęć / lekcji oraz 

przygotowywania się do tej aktywności (w perspektywie bieżącej oraz strategicznej – planowania i 

programowania), a więc w realizacji zadań typowych dla pracy nauczyciela. Wśród barier wykorzystaniu 

nabytej wiedzy i umiejętności występują najczęściej rozbieżność pomiędzy charakterem zdobytej 

wiedzy a wykonywanymi obowiązkami oraz brak możliwości wykorzystania ze względu na sytuację 

placówki oświatowej. 

3. Udział w projektach w relatywnie wysokim stopniu przyczynia się do zmian w sposobie pracy 

nauczycieli oraz wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. Zdają się potwierdzać ten wniosek 

zwiększone -  w porównaniu z nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach - wykorzystanie 

niektórych nowoczesnych technologii oraz pozytywne opinie uczniów na temat zmian w prowadzeniu 

zajęć lekcyjnych.   

4. Otrzymane wsparcie w opinii nauczycieli przyczynia się w wysokim stopniu do poprawy jakości procesu 

nauczania. Przy czym - uwzględniając wyniki zastosowania Metody Podwójnej Różnicy – poprawa 

jakości nauczania nie ma przełożenia na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych. 

5. Uwzględniając opinię nauczycieli i dyrektorów efekty wsparcia w zakresie wzrostu pozycji zawodowej 

występują w ograniczonym stopniu, udział we wsparciu w niskim stopniu przyczynia się do 

otrzymywania premii nagród oraz w porównaniu do innych efektów w ograniczonym stopniu 

przyczynia się do uzyskania awansu zawodowego. Należy jednak pamiętać, iż podnoszenie kwalifikacji 

nie jest jedynym czynnikiem decydującym o awansie według obowiązującego stanu prawnego. 

6. Zdaniem nauczycieli wsparcie w relatywnie wysokim stopniu przyczynia się do zwiększenia motywacji 

uczniów do nauki, bardziej interesującego prowadzenia zajęć oraz lepszego prowadzenia zajęć. 

Wnioski te zdają się potwierdzać opinie uczniów na temat zmian sytuacji własnej oraz sposobu 

prowadzenia zajęć. Efekty w tym zakresie dostrzegają również dyrektorzy szkół.  

7. Zdaniem nauczycieli wsparcie w nieco mniejszym stopniu przyczynia się do wzrostu wyników w nauce 

uczniów, wśród samych uczniów dominuje przekonanie o braku zmian wysokości ocen, a dyrektorzy w 

przeważającej mierze nie zauważali zmian w tym zakresie.  

8. Ewaluowane projekty można ocenić jako efektywne, przy czym najbardziej efektywne biorąc pod 

uwagę wykorzystanie zasobów finansowych, czasowych i ludzkich są projekty o większej skali, 

realizowane przez JST oraz centra kształcenia nauczycieli. 

9. Bardzo rzadko w projektach występuje możliwość osiągnięcia zbliżonych efektów przy wykorzystaniu 

mniejszych zasobów. Jako sposoby mające zapewnić osiągnięcie zbliżonych efektów przy 

wykorzystaniu mniejszych zasobów wskazywano skrócenie czasu trwania projektu oraz poszerzenie 

zakresu form wsparcia. 

10. W ewaluowanych projektach część uczestników mimo braku udziału w projekcie i tak podniosłaby 

swoje kompetencje, co wskazuje na występowanie efektu zdarzenia niezależnego, lecz skalę tego 

efektu należy ocenić jako raczej niewielką. 
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POTRZEBY SZKÓŁ ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I DYREKCJI SZKÓŁ 

Oczekiwania nauczycieli i kadry zarządzającej 

W ramach identyfikacji potrzeb szkół związanych ze wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

nauczycieli i dyrekcji szkół przedstawione zostaną zdiagnozowane w badaniu oczekiwania nauczycieli oraz 

kadry zarządzającej szkół odnośnie ewentualnego wsparcia świadczonego na ich rzecz w przyszłości, 

zwłaszcza w zakresie wykorzystania ICT, metod aktywizujących i eksperymentalnych w nauczaniu, 

indywidualizacji nauczania, kształcenia u uczniów przekrojowych kompetencji kluczowych (wyposażenie, 

szkolenia, wsparcie doradcze, inne), kształcenia zawodowego.  

W ramach podrozdziału podjęta zostanie także próba określenia jakie potrzeby szkół nie zostały 

zaspokojone w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.4, które warto uwzględnić w nowej 

perspektywie finansowej. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące stopnia zainteresowania nauczycieli z województw 

podkarpackiego wsparciem ze środków unijnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 

perspektywie czasowej najbliższych 12 miesięcy. 

Wykres 88. Skala zainteresowania nauczycieli skorzystaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ze wsparcia UE 

mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

78,1%

10,9%

10,9%

tak

nie

trudno powiedzieć

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z nauczycielami uczestniczącymi w projektach oraz CAPI/PAPI z 

nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach, n=667, bd=4; pytanie zadawane nauczycielom (jeśli N02=tak, n=671) 

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, to 

ponad trzy czwarte nauczycieli biorących udział w badaniu (78,1%) deklaruje zainteresowanie 

skorzystaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ze wsparcia ze środków UE na podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, co oznacza, ze ta grupa zawodowa jest generalnie zainteresowana stałym 

podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Blisko 11% deklaruje brak zapotrzebowania na wsparcie 

(10,9%), drugie tyle nie ma jeszcze określonych potrzeb w tym zakresie (10,7%).  

W ramach badania podjęto także próbę identyfikacji determinant zainteresowania nauczycieli 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu UE. W poniższej tabeli zebrano dane pozwalające 

na charakterystykę tych nauczycieli, którzy oczekują wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz tych 

którzy nie mają takich potrzeb pod względem cech społeczno-demograficznych, w tym ich sytuacji 

zawodowej i rodzinnej.  
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Tabela 6. Determinanty zainteresowania nauczycieli podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu UE
129

 

  

  

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy chciałby 

P. skorzystać ze wsparcia UE na podnoszenie 

kwalifikacji? 

tak nie 

trudno 

powiedzieć
130

 

Korzystanie ze wsparcia w 

ramach Działania 9.4 PO KL
 131

 

nauczyciele nieuczestniczący w projektach 73,4% 8,5% 18,1% 

nauczyciele uczestniczący w projektach 83,4% 13,7% 2,9% 

Rodzaj placówki 
132

 szkoła podstawowa 78,9% 9,2% 11,9% 

gimnazjum 75,8% 11,1% 13,1% 

szkoła ponadgimnazjalna 78,8% 12,8% 8,3% 

przedszkole 78,9% 21,1% 0,0% 

inna 50,0% 50,0% 0,0% 

Rodzaj kształcenia
 133

 nauczyciele kształcenia zawodowego 83,3% 11,1% 5,6% 

nauczyciele kształcenia ogólnego 77,5% 10,9% 11,6% 

Lokalizacja szkoły
 134

 miejska 76,0% 12,9% 11,1% 

wiejska 80,2% 9,0% 10,8% 

Podregion
 135

 krośnieński 78,1% 13,2% 8,6% 

przemyski 78,4% 12,8% 8,8% 

rzeszowski 75,1% 9,6% 15,2% 

tarnobrzeski 80,9% 9,3% 9,8% 

Wiek
 136

 do 30 lat 89,7% 8,6% 1,7% 

31 - 40 lat 83,8% 7,9% 8,3% 

41 - 50 lat 78,3% 9,6% 12,1% 

51 lat i więcej 65,0% 19,7% 15,4% 

Średni wiek 41 45 45 

Płeć
 137

 kobiety 78,0% 11,0% 11,0% 

mężczyźni 78,7% 10,7% 10,7% 

Stopień awansu zawodowego 

(obecnie)
138

 

nauczyciel stażysta 44,4% 33,3% 22,2% 

nauczyciel kontraktowy 90,4% 9,6% 0,0% 

nauczyciel mianowany 81,7% 9,6% 8,7% 

nauczyciel dyplomowany 76,6% 11,1% 12,3% 

Forma zatrudnienia 
139

 umowa o pracę 81,2% 16,5% 2,4% 

mianowanie 87,0% 9,4% 3,6% 

inna umowa 60,0% 40,0% 0,0% 

Dzieci na utrzymaniu
140

 tak 79,6% 10,7% 9,8% 

nie 77,4% 10,6% 12,1% 

odmowa odpowiedzi 50,0% 18,8% 31,3% 

                                                      
129

 Tabela zawierająca liczebności w poszczególnych kategoriach została umieszczona w aneksie do niniejszego raportu. 
130

 W ramach testów statystycznych nie uwzględniano odpowiedzi „trudno powiedzieć” 
131

 Chi-kwadrat=1,988 p=0,159 α=0,05 
132

 Dokładny test Fishera=3,061, p=0,375 α=0,05; w teście nie uwzględniono wariantu „inna placówka” 
133

 Chi-kwadrat=0,020 p=0,889 α=0,05 
134

 Chi-kwadrat=2,740 p=0,098 α=0,05 
135

 Chi-kwadrat=1,725 p=0,631 α=0,05 
136

 Dla zmiennej skategoryzowanej - test Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat=9,729 p=0,002 α=0,05; dla zmiennej ciągłej - U Manna-Whitneya= 13158,000  

p=0,001 α=0,05 
137

 Chi-kwadrat=0,016 p=0,898 α=0,05 
138

 Test Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat=0,040 p=0,841 α=0,05 
139

 Chi-kwadrat= 3,140 p=0,076 α=0,05, w teście nie uwzględniono wariantu „inna umowa” 
140

 Chi-kwadrat= 0,004  p=0,952 α=0,05, w teście nie uwzględniono wariantu „odmowa odpowiedzi” 
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Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy chciałby 

P. skorzystać ze wsparcia UE na podnoszenie 

kwalifikacji? 

tak nie 

trudno 

powiedzieć
130

 

Stan cywilny
141

 w związku 79,0% 10,1% 10,9% 

bez partnera 81,0% 13,0% 6,0% 

odmowa odpowiedzi 61,0% 14,6% 24,4% 

Sytuacja materialna 

gospodarstwa domowego
142

 

możemy sobie pozwolić na luksusy 85,7% 9,5% 4,8% 

wystarcza, bez oszczędzania 82,9% 7,7% 9,4% 

wystarcza na co dzień 79,6% 11,9% 8,5% 

musimy gospodarować oszczędnie 77,6% 12,1% 10,3% 

nie wystarcza na podstawowe potrzeby 100,0% 0,0% 0,0% 

Typ obszaru zamieszkania
143

 
miejski 77,7% 11,5% 10,9% 

wiejski 78,9% 10,9% 10,2% 

Wielkość miejscowości 

zamieszkania
144

 

do 2000 mieszkańców 75,9% 10,8% 13,3% 

2001 – 5000 mieszkańców 80,0% 15,3% 4,7% 

5001 - 20  000 mieszkańców 79,4% 7,1% 13,5% 

20 001 - 50 000 mieszkańców 73,6% 16,0% 10,4% 

50 001 i więcej mieszkańców 81,3% 9,4% 9,4% 

Średnio mieszkańców 37234 34684 34233 

Staż pracy
145

 Średnio w latach 17 20 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z nauczycielami uczestniczącymi w projektach oraz CAPI/PAPI z 

nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach; pytanie zadawane nauczycielom (jeśli N02=tak, n=671); korzystanie ze wsparcia PO 

KL n=667, bd=4;  rodzaj placówki n=667, bd=4; rodzaj kształcenia n=667, bd=4; lokalizacja szkoły n=667, bd=4; podregion n=667, 

bd=4; wiek n=643, bd=28; płeć n=667, bd=4; stopień awansu zawodowego n= 663, bd=8; staż pracy n=647, bd=24; forma 

zatrudnienia n=313,; dzieci na utrzymaniu n=665, bd=6; stan cywilny n=666, bd=5; sytuacja materialna gospodarstwa domowego 

n=588, bd=113; typ obszaru zamieszkania n=634, bd=37; wielkość miejscowości zamieszkania n=618, bd=53. 

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projektach nieco częściej niż nauczyciele nieuczestniczący w projektach 

w ramach Działania 9.4 PO KL deklarują chęć skorzystania z podobnego wsparcia w przyszłości. Różnica 

wynosi 10 punktów procentowych (83,4% wobec 73,4%). Korzystanie ze wsparcia w ramach Działania 9.4 

PO KL nie ma jednak istotnego pod względem statystycznym wpływu na stopień zainteresowania dalszym 

wsparciem UE na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co oznacza, że doświadczenia uczestników 

dotychczasowych projektów nie są dla nauczycieli istotnym czynnikiem zachęcającym ani 

zniechęcającym do sięgania po tego typu wsparcie w przyszłości.   

Podobnie jak czynniki związane ze specyfiką pracy i placówką zatrudniającą nauczycieli tj. podregion czy 

lokalizacja szkoły (miasto/wieś), rodzaj kształcenia (ogólne/zawodowe), rodzaj szkoły określony przez 

poziom/etap kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).  

Nauczyciele pracujący w szkołach wiejskich (80,2%) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego (83,3%) co 

prawda nieznacznie częściej oczekują wsparcia niż nauczyciele ze szkół miejskich(76,0%) oraz nauczyciele 

kształcenia ogólnego(77,5%), ale zdiagnozowane różnice nie maja charakteru prawidłowości statystycznej. 

Jeśli chodzi o zróżnicowanie terytorialne, to największe zainteresowanie wsparciem zdiagnozowano w 

podregionie tarnobrzeskim (80,9%), a najmniejsze – w podregionie rzeszowskim (75,1%), który to 

podregion cechuje największa dostępność i największe możliwości podnoszenia kwalifikacji nie tylko ze 

środków UE. Można więc przypuszczać, że potrzeby nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji z tego 

                                                      
141

 Chi-kwadrat= 0,474  p=0,491 α=0,05, w teście nie uwzględniono wariantu „odmowa odpowiedzi” 

142
 Test Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat=0,990 p=0,320 α=0,05 

143
 Chi-kwadrat=0,073 p=0,788 α=0,05 

144
 Dla zmiennej skategryzowanej - test Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat=0,041 p=0,840 α=0,05; dla zmiennej ciągłej - U Manna-Whitneya= 16344,000  

p=0,818 α=0,05 
145

 U Manna-Whitneya= 14181,500  p=0,006 α=0,05, dla nauczycieli uczestniczących w projektach PO KL – w czasie przystępowania do projektu 
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podregionu zostały w największym stopniu – w porównaniu z pozostałymi podregionami województwa – 

zaspokojone. 

Forma zatrudnienia (umowa o pracę / mianowanie) również nie jest w tym przypadku czynnikiem istotnie 

różnicującym stopień zainteresowania nauczycieli korzystaniem ze wsparcia UE w podnoszeniu swoich 

kwalifikacji zawodowych, choć w przeprowadzonym badaniu to nauczyciele zatrudnieni na podstawie 

mianowania, czyli tacy, których sytuacja zawodowa jest stabilniejsza, a warunki zatrudnienia korzystniejsze, 

nieco częściej deklarują zainteresowanie wsparciem (87,0% nauczycieli mianowanych wobec 81,2 % 

nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy). 

Jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego, który jest czynnikiem powiązanym z formą zatrudnienia
146

, to 

zapotrzebowanie spada wraz ze wzrostem stopnia awansu, z wyjątkiem w przypadku nauczycieli 

stażystów. Nauczyciele kontraktowi w największym stopniu deklarują zapotrzebowanie na wsparcie w 

podnoszeniu kwalifikacji (90,4%), w dalszej kolejności nauczyciele mianowani (81,7%), w przypadku 

nauczycieli dyplomowanych zapotrzebowanie na wsparcie zdiagnozowano na poziomie 76,6%. Natomiast 

w grupie nauczycieli stażystów zapotrzebowanie okazało się najmniejsze – 44,4%.  Grupa ta jest jednak 

najmniej licznie reprezentowana wśród badanych.  

Czynniki społeczno – demograficzne takie jak płeć i typ obszaru zamieszkania (miasto/wieś) czy wielkość 

miejscowości zamieszkania (mierzona liczbą mieszkańców), również nie różnicują istotnie nauczycieli ze 

względu na zapotrzebowanie na wsparcie UE w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.  

Sytuacja rodzinna i materialna nauczycieli mierzona takimi zmiennymi jak: posiadanie dzieci na 

utrzymaniu, stan cywilny, sytuacja materialna gospodarstwa domowego (według własnej samooceny) 

także nie mają istotnego wpływu na skłonność nauczycieli do korzystania w przyszłości ze wsparcia UE w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Różnice między poszczególnymi kategoriami zaprezentowane w 

powyższej tabeli są na tyle niewielkie, że mieszczą się w granicach błędu statystycznego. W przypadku 

sytuacji materialnej nauczycieli, zapotrzebowanie na wsparcie nieznacznie wzrasta wraz z jej poprawą, z 

wyjątkiem przypadku najgorzej sytuowanych, gdzie zainteresowanie jest pełne (100%). Grupa ta jest 

jednocześnie najmniej liczna.  

Jedynie dwie zdiagnozowane w badaniu cechy – wiek nauczyciela oraz jego staż pracy (w latach), 

który to staż jest powiązany z wiekiem, wpływają w sposób  istotny statystycznie na 

zainteresowanie wsparciem.  

Wraz ze wzrostem wieku, spada zainteresowanie nauczycieli podnoszeniem kwalifikacji ze środków 

UE: w grupie nauczycieli będących w wieku do 30 lat poziom zainteresowania wynosi 89,7%, w grupie 

nauczycieli w wieku 31 - 40 lat wynosi on 83,8%, wśród nauczycieli w wieku 41 - 50 lat - 78,3%, zaś w 

grupie nauczycieli w wieku 51 lat i więcej- 65,0%. Nauczyciele zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji i 

korzystaniem ze wsparcie UE mają średnio 41 lat, natomiast nauczyciele niezainteresowani – 45.  

Granicznym wiekiem, w przypadku którego drastycznie spada stopień zainteresowania nauczycieli 

dokształcaniem zidentyfikowanym w ramach analizy z użyciem algorytmów drzew klasyfikacyjnych, jest 

50-ty rok życia. W grupie nauczycieli poniżej 50 roku życia, podnoszeniem kwalifikacji ze środków jest 

zainteresowanych  82,6% nauczycieli biorących udział w badaniach CATI oraz PAPI/CATI. natomiast wśród 

nauczycieli w wieku 50 lat i więcej – aż 17,1 p.p. mniej (65,5%). Różnica między wyżej zidentyfikowanymi 

dwoma grupami wiekowymi, jeśli chodzi o zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji przy wsparciu 

środków UE,  jest istotna statystycznie. 
147

  

                                                      
146

 Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub 

nieokreślony) lub mianowania. Rodzaj łączącego szkołę i nauczyciela stosunku pracy jest powiązany ze stopniem awansu zawodowego oraz 

posiadanymi kwalifikacjami. Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 

jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stosunek pracy z nauczycielem 

kontraktowym nawiązuje się zasadniczo na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i 

dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania. 

147
 Chi-kwadrat=21,179, p=0,000, α=0,05 
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W przypadku stażu pracy, nauczyciele deklarujący zapotrzebowanie na wsparcie UE w podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, pracują w zawodzie średnio 17 lat, natomiast ci, którzy nie potrzebują tego typu 

wsparcia – 20 lat.  

Nauczycieli, którzy zadeklarowali zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji przy wsparciu ze środków UE 

zapytano, jaka forma wsparcia byłaby przez nich preferowana. Rozkład wskazań przedstawiono na 

poniższym wykresie. 

Wykres 89. Preferencje nauczycieli w zakresie formy wsparcia 

89,6%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z nauczycielami uczestniczącymi w projektach oraz CAPI/PAPI z 

nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach, n=520, bd=1, pytanie wielokrotnego wyboru - odsetki odpowiedzi nie sumują się do 

100%, pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały zainteresowanie w badaniu CATI uczestników projektów (n=521); pytanie 

zadawane nauczycielom (jeśli N02=tak n=671) 

Jeśli chodzi o preferencje nauczycieli dotyczące formy wsparcia, zdecydowanie dominują formy 

szkoleniowe i kursowe – wskazało na nie blisko 90% nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem swoich 

kwalifikacji zawodowych przy wsparciu UE. Blisko 40% nauczycieli chciałoby skorzystać z możliwości 

dofinansowania studiów podyplomowych (38,1%). Pozostałe formy wskazywano rzadziej. Co piąty 

nauczyciel oczekuje wsparcia doradczego (19,4%), co dwudziesty – dofinansowania studiów wyższych 

(4,8%).  

 

Kwestia preferowanych form wsparcia podejmowana była także w badaniu jakościowym, gdzie proszono 

respondentów o wyrażenie swojej opinii na temat tego, jakiego rodzaju formy wsparcia powinny być 

przede wszystkim stosowane w procesie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji. Jeśli chodzi o 

formułę szkoleniową, to zwracano uwagę na konieczność takiego projektowania szkoleń i doboru 

programu oraz grup szkoleniowych, by zapewnić adekwatność wsparcia szkoleniowego do zróżnicowania 

uczestników projektów. Akcentowano m.in. uwzględnianie różnorodności wiekowej (np. w przypadku 

szkoleń dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych – odnosząc się do kwestii różnicy 

poziomów wiedzy oraz potencjału w przyswajaniu nowych informacji pomiędzy osobami młodszymi i 

starszymi) oraz przedmiotowej (np. w przypadku szkoleń dotyczących indywidualizacji pracy z uczniem – 

odnosząc się do kwestii różnicy w sposobie indywidualizacji pracy z uczniem w ramach różnych 

przedmiotów). W gruncie rzeczy jednak powyższe oczekiwania dotyczące szkoleniowej formy wsparcia 

identyfikują tak naprawdę potrzebę zindywidualizowania pomocy zorientowanej na podniesienie 

kwalifikacji, której najpełniejszą realizacją jest nie wsparcie szkoleniowe, lecz doradcze. Dlatego też, 

w wypowiedziach uczestników badania jakościowego bardzo często postulowano uwzględnienie w 

pomocy oferowanej kadrom oświatowym właśnie instrumentów o bardziej zindywidualizowanym, 

doradczym, charakterze:  
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Może nie typowe szkolenia, które odbywają się w wyznaczonych miejscach, w określonych warunkach. Ale jakieś 

wsparcie doradcze, poprzez programy kompleksowe realizowane na miejscu, w szkołach, na bazie specyfiki 

wyposażenia i możliwości danej szkoły. IDI_2 

 

Taki rodzaj pomocy postrzegany jest pozytywnie przede wszystkim w kontekście możliwości dostosowania 

go do zindywidualizowanych potrzeb danego nauczyciela i/lub danej placówki. Wsparcie szkoleniowe, z 

racji swojego charakteru, takiego dostosowania zapewnić nie może, nawet w przypadku podejmowania 

różnych działań mających na celu uwzględnienie zróżnicowania uczestników szkolenia. W wyrażanym w 

badaniu jakościowym oczekiwaniu wsparcia zindywidualizowanego, które pozwoliłoby wypełnić istniejącą 

obecnie lukę w zakresie doradztwa metodycznego: 

 

Jakiś czas temu odeszliśmy od metodyków, doradców zawodowych, takich stricte w danych przedmiotach. Brakuje 

tego bardzo i uważam, że to był wielki błąd, że w tej chwili nie ma czegoś takiego. Kiedyś to się nazywało 

konferencjami metodycznymi, kiedy metodyk pewne rzeczy ogarniał i przedkładał „przedmiotowcom”. W tej chwili 

tego nie ma, tego brakuje. IDI_16 

 

Brak konkretnego wsparcia doradczego w obszarze metodyki prowadzenia zajęć odczuwany jest jako 

istotny problem, ale nie tylko z poczucia deficytu tego rodzaju wsparcia za uzasadnione uznać należy 

zgłaszane postulaty zwiększenia jego dostępności. W badaniu jakościowym zwracano bowiem uwagę, że 

zindywidualizowane wsparcie doradcze ma także określone atuty przemawiające za jego stosowaniem. Z 

jednej strony, w ramach świadczenia pomocy doradczej możliwe jest pozyskiwanie przez doradców 

szczegółowej wiedzy o potrzebach edukacyjnych kadr oświatowych, co może się przekładać na późniejsze 

kierunkowanie wsparcie szkoleniowego dotyczącego tych zagadnień, które cieszą się powszechnym 

zainteresowaniem. Z drugiej zaś, wsparcie doradcze, choć bardziej kosztowne, to jednak z punktu 

widzenia odbiorców jest bardziej efektywne, gdyż wiąże się z mniejszą czasochłonnością i pozyskiwaniem 

wiedzy faktycznie potrzebnej danej osobie. 

Wyrażana potrzeba zapewnienia zindywidualizowanego wsparcia znalazła także swoje odzwierciedlenie w 

propozycjach innych, poza szkoleniami i doradztwem, form, które należałoby stosować w procesie 

podnoszenia kwalifikacji kadr oświatowych. W badaniu jakościowym wyrażano zapotrzebowanie przede 

wszystkim na: 

organizację lekcji pokazowych w wykonaniu trenerów / doradców lub innych nauczycieli (w 

odniesieniu do prezentacji możliwości stosowania określonych pomocy dydaktycznych lub 

wdrażania określonych metod nauczania i pracy z uczniami): 

Nauczyciele potrzebują przykładów przede wszystkim. To powinny być warsztaty, gdzie przyjeżdża do szkoły ktoś 

kompetentny, kto pracuje z uczniami, a nie ktoś, kto sobie przygotował jakiś program szkolenia. Kto pracuje 

faktycznie z uczniami, praktyk i pokazuje poszczególnym grupom nauczycieli, jak można wykorzystać tą technologię. 

Oczywiście najlepiej się uczy, jak sam próbuje różnych rzeczy. Ale jemu trzeba pewne rzeczy pokazać, bo wielu 

nauczycieli jeszcze się boi technologii informacyjnej. IDI_32 

Myślę, że byłoby fajnie, gdyby po takim projekcie trener, który z nami pracował czy ktoś inny, przyszedł na 1-2 

otwarte lekcje i praktycznie pokazał pracę z uczniami na lekcji jako lekcje otwarte. To by się świetnie przełożyło – 

teoria, w którą myśmy zostali wyposażeni z praktyką. Żeby trener sam się zmierzył z klasą i nam pokazał, jak to może 

wyglądać. IDI_36 

organizację krótkich form podnoszenia kwalifikacji poświęconych szczegółowym i 

specjalistycznym zagadnieniom – warsztatów: 

Przede wszystkim wsparcie powinno polegać na jakichś kursach krótkich, kursach warsztatowych. Krótszych formach 

warsztatowych, żeby jednak doskonalić umiejętności. W takich formach nauczyciele w miarę chętnie będą 

uczestniczyć. IDI_40 
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organizację współpracy pomiędzy nauczycielami mającej na celu wymianę doświadczeń, 

zarówno na temat różnych aspektów pracy dydaktycznej, jak i dostępnych możliwości 

rozwijania kwalifikacji w tym zakresie: 

Nie zawsze samo poznanie metody świadczy o jej skuteczności. Czasami trzeba też wrócić do podstaw, zobaczyć, jak 

to będzie u kolegi, na lekcji otwartej, jak to zrobić. Myślę, że to w jakiś sposób jest trochę po macoszemu 

potraktowane, że nie ma tej wymiany doświadczeń. wywiad ekspercki 3 

Wojewódzkie wymiany nauczycieli – my jedziemy tam, a oni przyjeżdżają tutaj, może nawet na jakieś praktyki (…), 

tak, żeby praktycznie zgłębiać swoją wiedzę. FGI z nauczycielami zawodowymi 

w przypadku kształcenia zawodowego – organizację współpracy z sektorem przedsiębiorstw w 

zakresie transferu wiedzy i doświadczenia: 

Nasza szkoła współpracuje z przemysłem, tzn. my się często spotykamy z pracownikami – ja idę do pracownika i on 

coś mi mówi. Ale temu pracownikowi trzeba za to zapłacić. Czyli, po pierwsze, 100% szkoleń w miejscu pracy i w 

rzeczywistych warunkach produkcyjnych czy usługowych. I po drugie zapłacenie pracownikowi danego zakładu. Żeby 

nie było tak, że on wykonuje swoją pracę a ja mu przeszkadzam, tylko godziwe zapłacenie, (…) bo to są ludzie, którzy 

coś umieją. I to wszystko. Bo my jako nauczyciele musimy mieć kontakt z przemysłem, my nie możemy zostawać z 

tyłu. FGI z nauczycielami zawodowymi 

Ja chciałbym zdobywać wiedzę ścisłą, fachową. Chciałbym też wymieniać doświadczenia z fachowcami z branży, czyli 

potrzebne są spotkania z takimi ludźmi. FGI z nauczycielami zawodowymi 

U nas jest taki kłopot, że nie ma pracodawców, którzy by nawet na praktykach pokazywali te wszystkie możliwości i 

wszystkie urządzenia. IDI_37 

 

Powyższe propozycje należy traktować jako rekomendacje w zakresie poszerzania tradycyjnej formuły 

wsparcia szkoleniowo-doradczego o rozwiązania niestandardowe i zindywidualizowane, w ramach których 

szczególnie akcentowana jest kwestia nabywania wiedzy o charakterze praktycznym oraz kontaktu z 

najnowszymi rozwiązaniami metodycznymi, a – w przypadku kształcenia zawodowego – branżowymi i 

technologicznymi.  

Na braki w zakresie wymiany doświadczeń między nauczycielami różnych szkół, a także współpracy w 

gronie pedagogicznym  jednej placówki (mającego na celu m.in. dzielenie się wynikami prowadzonych we 

własnym zakresie badań dotyczących takich kwestii jak: aktywność uczniów na lekcji, czynniki motywujące 

uczniów, stosowane metody i warsztat pracy, relacje między nauczycielem a rodzicami, frekwencja na 

zajęciach, diagnoza umiejętności uczniów i inne dotyczące ich pracy z uczniami. Przykładowo, w zespołach 

przedmiotowych)  zwracają także uwagę autorzy raportu Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Laboratorium 

Mikrobadań IBE
148

. Wskazują oni także na istotą rolę tego typu badań i diagnoz w podnoszeniu jakości 

kształcenia wskazują zarówno na wpływ pośredni (współpraca z rodzicami i środowiskiem)  jak i 

bezpośrednio (zmiana w sposobie pracy nauczyciela mająca na celu zwiększenie skuteczności nauczania 

czy dostosowania metod do potrzeb uczniów) .  

Poza wyrażanym zainteresowaniem różnymi formami wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy 

badania jakościowego dostrzegali także potrzebę wsparcia o charakterze wyposażenia placówek 

oświatowych w pomoce dydaktyczne. Tego rodzaju postulat pojawiał się zresztą najczęściej, co pozwala 

ocenić potrzebę tego rodzaju pomocy jako najpilniejszą. Z jednej strony, nie sposób traktować tej formy 

wsparcia jako bezpośrednio realizującej cel podnoszenia kwalifikacji kadr oświatowych. Z drugiej jednak 

strony, trzeba zauważyć, że bez tego rodzaju pomocy nauczyciele mogą mieć ograniczone możliwości 

wykorzystywania kompetencji nabywanych w ramach podejmowanych działań rozwojowych. Zresztą, 

powiązanie wsparcia podnoszącego kwalifikacje nauczycieli oraz pomocy o charakterze inwestycyjnym 

zorientowanej na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne pozostaje spójne z logiką interwencji 

przewidzianej w Działaniu 9.2 „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” w ramach RPO WP 2014-2020, 

gdzie oba komponenty wsparcia współwystępują. Postulaty i oczekiwania badanych w zakresie wsparcia 

                                                      
148

 Laboratorium Mikrobadań IBE; Instytut Badań Edukacyjnych; Warszawa 2013, s. 4-7 
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doposażeniowego były mocno zróżnicowane ze względu na typ placówki, a także obecną sytuację w 

zakresie wyposażenia (stan wyjściowy i wynikające z niego potrzeby w zakresie wyposażenia): 

 

W tym momencie to najbardziej by nas interesowało wsparcie związane z wyposażeniem. To najbardziej kuleje. 

Tablice multimedialne, projektory, później komputery. IDI_4 

Na pewno wsparcie finansowe w postaci tablic multimedialnych interaktywnych, czy tabletów. Tak, żeby to było już 

od 1 klasy. Żeby każdy oddział miał możliwość skorzystania. IDI_14 

Ale też czekamy na ogłoszenie kolejnych konkursów, bo chcemy szkoły doposażyć w nowoczesny sprzęt. A własne 

środki nie są wystarczające, żeby te szkoły doposażyć. IDI_12 

Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pracowni specjalistycznych do prowadzenia terapii, 

laboratoria językowe. IDI_19 

Natomiast z całą pewnością największym problemem na dzień dzisiejszy dla mnie, w mojej placówce, jest jeszcze 

sprawa sprzętu. IDI_22 

Jeżeli byśmy otrzymali wsparcie, jeżeli chodzi o sprzęt to jak najbardziej, to przede wszystkim. IDI_26 

 

Powyższe wypowiedzi należy traktować jako przykładowe, nie zaś identyfikujące skalę deklaracji w zakresie 

wsparcia inwestycyjnego, tę bowiem należy traktować jako powszechną. Wydaje się, że jest to element, 

który różnicuje placówki nie tyle ze względu na fakt występowania tego rodzaju potrzeb, ale raczej ich 

charakter. Oznacza to, że praktycznie każda placówka ma określone potrzeby doposażeniowe, ale w 

poszczególnych szkołach potrzeby te przybierają różny charakter. Wynika z tego, że powinna być 

zapewniona szeroka dostępność tego rodzaju wsparcia, ale jednocześnie, że jego formuła winna być na 

tyle szeroka, by uwzględnić zróżnicowane – niekiedy bardzo specyficzne – potrzeby i oczekiwania różnych 

placówek oświatowych. 

W kontekście oceny analizowanych potrzeb dotyczących wyposażenia szkół należy stwierdzić, że tak duża 

ich skala nie oznacza braku efektów w zakresie doposażenia wynikających z realizacji dotychczasowego 

wsparcia. Istniejące zapotrzebowanie traktować bowiem należy, w części, jako wynikające z rzeczywistych 

braków w wyposażeniu placówek oświatowych, ale w części po prostu jako wynik konieczności wymiany 

zużywającego się sprzętu i pomocy dydaktycznych lub jego unowocześnienia . Na ten aspekt zwrócili 

także uwagę uczestnicy badania jakościowego: 

 

To są rzeczy, które się zużywają i starzeją. (…) Myślę, że to jest problem nie tylko mojej szkoły tylko generalnie 

większości. IDI_22 

Po prostu sprzęt się amortyzuje przede wszystkim. Po drugie po kilku latach, informatycy chyba najlepiej to mogą 

powiedzie, po prostu się starzeje. FGI z nauczycielami zawodowymi 

 

Powyższe wypowiedzi umieszczają w określonym kontekście kwestię tak dużej skali zapotrzebowania na 

wsparcie w postaci możliwości wyposażenia placówki oświatowej. Ale jednocześnie, wynika z tego, że 

mamy do czynienia z ciągłością tego zapotrzebowania – nie jest tutaj możliwy do osiągnięcia stan 

pełnego wyposażenia szkół w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, który wyeliminowałby całkowicie 

zapotrzebowanie na pomoc w tym zakresie. Istotniejsze jest natomiast, by oferowane wsparcie 

redukowało rzeczywiste deficyty i odpowiadało na faktyczne braki w wyposażeniu placówek oświatowych 

oraz by zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne były należycie wykorzystywane. Z tego względu 

podkreślić trzeba dodatkową potrzebę zasygnalizowaną przez respondentów w badaniu jakościowym, 

która pozwala jednocześnie dookreślić, w jaki sposób powinno zostać „skalibrowane” wsparcie 

inwestycyjne adresowane do placówek oświatowych: 

 

Chciałbym na przykład, żeby szkoły dostały ekrany interaktywne i z tym od razu na przykład w pakiecie komplet 
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szkoleń związanych nie tylko z obsługą tego, ale przede wszystkim z ciekawym, interesującym wykorzystaniem tego 

na lekcjach, z pomysłami na realizację. Chciałbym, żeby szkoły dostawały na przykład zestawy komputerowe do 

wykorzystania nie tylko na zajęciach z informatyki, ale na przykład na kolejnych lekcjach i właśnie z pakietem 

ciekawych szkoleń, jak wykorzystać to na lekcji, jak zastosować to, żeby zaintrygować uczniów. IDI_5 

To by bardzo było potrzebne – połączyć jedno z drugim. Owszem, coś pokazać, że to tak można i tak fajnie się takie 

rzeczy robi. Ale w tym momencie również tę bazę poszerzyć. IDI_16 

Jeżeli chodzi o szkolenia – wolelibyśmy, żeby te szkolenia szły w parze ze wsparciem rzeczowym na pewno. (…) 

Bardzo liczymy na takie wsparcie rzeczowe również poparte też szkoleniami pewno jak niektóre rzeczy wykorzystać.  

IDI_31 

Wyposażenie sal jak najbardziej. Myślę, że wyposażenie by było bardzo fajną rzeczą. Jeżeli by było dobre wyposażenie 

to automatycznie przeszkolenie nauczycieli, żeby umieli skorzystać z tego. IDI_43 

 

Optymalną formułą wsparcia byłoby więc zapewnienie w przypadku realizacji zadań 

inwestycyjnych, także późniejszej pomocy o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym, która 

pozwoliłaby nabyć nauczycielom kompetencje gwarantujące efektywne korzystnie z efektów 

doposażenia placówki oświatowej w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Trzeba jednak w tym 

miejscu bardzo wyraźnie podkreślić, że nie chodzi tutaj tylko o szkolenia lub doradztwo dotyczące obsługi 

zakupionego sprzętu oferowane przez producentów i/lub sprzedawców (tym bardziej, że obecnie 

nauczyciele w wielu przypadkach dysponują już kompetencjami w tym zakresie), ale o wsparcie w 

zakresie możliwości zastosowania funkcjonalności zakupionego oprzyrządowania do pracy 

dydaktycznej (co dodatkowo wymaga odpowiedniego zróżnicowania stosowanych podejść w zależności 

np. od nauczonego przedmiotu czy poziomu nauczania, a więc i wieku uczniów). Z punktu widzenia 

przedstawicieli kadry zarządzającej optymalną formułą wsparcia byłby instrument pomocowy wiążący 

wsparcie inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu i wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych ze 

szkoleniami i/lub doradztwem, które poza wiedzą w zakresie obsługi zakupionego oprzyrządowania 

dotyczyłyby także możliwości, jakie zakupiony sprzęt oferuje w kontekście pracy dydaktycznej. I choć 

powyższe wypowiedzi wskazują na uzasadnienie wzbogacania wsparcia inwestycyjnego o komponent 

szkoleniowo-doradczy, to istnieje także uzasadnienie odwrotne: 

 

Tylko jeszcze dobrze by było, gdyby te projekty uwzględniały, że pewne rzeczy my dostajemy, żeby mieć na czym 

przeprowadzić te doświadczenia i eksperymenty. A więc jest jeszcze kwestia zapotrzebowania na środki dydaktyczne, 

które byłyby niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów i doświadczeń. IDI_3 

 

W takim samym więc stopniu, w jakim pomoc szkoleniowo-doradcza winna uzupełniać wsparcie 

inwestycyjne, pomoc dotycząca wyposażenia placówek oświatowych powinna być traktowana jako 

komplementarna wobec szkoleń i doradztwa, które dotyczą określonych sposobów prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wymagających stosowania konkretnych przyrządów lub sprzętu. Tym większe jest więc 

uzasadnienie dla oferowania placówkom oświatowym wsparcia w powyżej nakreślonym kształcie, tj. 

powiązania doposażenia szkół oraz pomocy szkoleniowo-doradczej, która będzie się odnosić do 

zrealizowanej inwestycji. Poprzez komplementarność obu elementów nie tylko zostanie zapewniony efekt 

synergii dwóch wymiarów wsparcia, ale niejednokrotnie wręcz spełniony zostanie brzegowy warunek 

skuteczności wsparcia w każdym z tych wymiarów.  

 

Dotychczasowa analiza dotyczyła potrzeb i oczekiwań dotyczących formy wsparcia. W badaniu 

zdiagnozowano także preferencje odnośnie tematycznego zakresu wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych. Wyniki badania ilościowego CATI wśród nauczycieli odnoszące się do tej kwestii 

przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Wykres 90. Preferencje nauczycieli w zakresie zakresu tematycznego wsparcia 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z nauczycielami uczestniczącymi w projektach oraz CAPI/PAPI z 

nauczycielami nieuczestniczącymi w projektach, n=517, bd=4, pytanie wielokrotnego wyboru - odsetki odpowiedzi nie sumują się do 

100%, pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały zainteresowanie w badaniu CATI uczestników projektów  (n=521); pytanie 

zadawane nauczycielom (jeśli N02=tak n=671) 

Biorąc od uwagę oczekiwania nauczycieli, zarówno uczestniczących w projektach w ramach Działania 9.4, 

jak tych, którzy w nich nie brali udziału, odnośnie zakresu tematycznego wsparcia, na plan pierwszy 

wysuwa się potrzeba związana ze wsparciem w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w 

nauczaniu (67,9%) oraz metod aktywizujących uczniów (67,1%).    

Ponad połowa nauczycieli zainteresowanych wsparciem UE w podnoszeniu kwalifikacji wskazywała także 

na metody eksperymentalne w nauczaniu (53,0%). W nieco mniejszym stopniu potrzeby dotyczą 

kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (44,1%) oraz kształcenia w zakresie przedmiotów 

zawodowych (14,5%).   

 

Kwestia potrzeb dotyczących tematyki wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji 

szkół była także istotnym zagadnieniem badania jakościowego. W badaniu tym przedmiotem oceny były 

te same zagadnienia i problemy, które były podejmowane w badaniu ilościowym. Generalnie, uczestnicy 

badania jakościowego potwierdzili szczególne zainteresowanie możliwościami wykorzystania 

nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz stosowaniu metod aktywizujących i eksperymentalnych w 

nauczaniu, dodatkowo jednak pojawiały się również inne pożądane obszary tematyczne wsparcia 

rozwojowego. 

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wsparcie w obszarze wykorzystywania ICT w procesie dydaktycznym, to 

w badaniu jakościowym – przede wszystkim w ramach wywiadów IDI z przedstawicielami kadry 

zarządzającej – wskazano na utrzymujący się cały czas wysoki poziom zapotrzebowania na ten aspekt 

wsparcia: 

 

Na pewno oczekujemy wsparcia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych. IDI_12 

Myślę, że jest to bardzo potrzebne. Dlatego że coraz bardziej wchodzimy jednak w komputeryzację i takich środków 

dydaktycznych jest coraz więcej. IDI_16 

Techniki informacyjne-komunikacyjne to jest coś, co na pewno jest potrzebne. IDI_20 

 

Wysoki poziom zapotrzebowania na tego rodzaju wsparcia potwierdza celowość uwzględnienia wśród 

typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.2 „Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego” RPO WP 2014-2020, realizacji przedsięwzięć dotyczących „Wsparcia na rzecz zwiększenia 
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wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych”. Podobnie jak wcześniej, w przypadku formułowania zaleceń dotyczących 

wyposażenia placówek oświatowych, gdzie wyraźnie wskazano, że zapotrzebowanie na tego rodzaju 

pomoc nie wynika tylko z obecnego deficytu, ale w dużej mierze także z konieczności zachowania 

odpowiedniego poziomu nowoczesności i funkcjonalności nabywanego sprzętu, tak i w przypadku 

kwalifikacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ciągłe zapotrzebowanie na tego 

rodzaju pomoc wynika ze stałej konieczności nabywania aktualnej wiedzy i kompetencji: 

 

Teraz trzeba byłoby jeszcze odczekać ze 2 lata i myślę, że trzeba sobie będzie odświeżyć. Ćwiczenia czynią mistrza. 

IDI_11 

Wiemy, że technologie informacyjne idą niesamowicie do przodu, zmieniają się bardzo szybko. W związku z tym 

nauczyciel musi być trochę w temacie, żeby uczniowie nie wyprzedzali mistrza. IDI_13  

Na pewno każdy rodzaj wykorzystania technologii informacyjnych jest bardzo potrzebny. Zwłaszcza że technologia 

tak bardzo szybko postępuje do przodu, że niejednokrotnie nasi uczniowie wyprzedzają nas i czas. Tu by wypadałoby 

na bieżąco aktualizować tę wiedzę, co pewno nauczyciele robią w domu albo też nawet ze swoimi dziećmi. Ale takie 

metody, jakieś kursy na pewno by się przydały, bo postęp idzie do przodu i wypadałoby za nim nadążyć. IDI_36 

To się cały czas zmienia i tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stanąć w miejscu. IDI_44 

Następuje niesamowity postęp w tej dziedzinie. On się zmienia w oczach, z dnia na dzień. Więc na pewno 

zapotrzebowanie będzie istniało. Tylko ono będzie znowuż musiało odpowiadać, będzie musiało trafiać w rzeczywiste 

potrzeby nauczycieli – nie mieć takiego charakteru ogólnego tylko być jakby dedykowane właściwie do potrzeb 

danych grup nauczycieli. Być może będzie to musiało być zróżnicowane w stosunku do nauczycieli, którzy 

rozpoczynają swoją pracę, mają niskie doświadczenie w zakresie stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych i 

są też w innym stopniu zaawansowania, więc musi być to oferta dedykowana. Wywiad ekspercki 5 

 

Uznając ciągłe zapotrzebowanie na wsparcie dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych 

jednocześnie, w ostatniej przywołanej wypowiedzi, zwrócono uwagę, że dokładny charakter tej potrzeby 

może być zróżnicowany w odniesieniu do różnych kategorii nauczycieli. Bez wątpienia też należy 

uwzględnić fakt ogólnego wzrostu kompetencji informatycznych w społeczeństwie, co znajduje także 

odzwierciedlenie w populacji nauczycieli. W rezultacie coraz mniejszy jest w populacji pracowników 

oświaty udział takich osób, których wiedza i kompetencje informatyczne kształtują się na tak niskim 

poziomie, by oferowane wsparcie zorientowane było na pomoc właśnie dot. tak podstawowego zakresu 

umiejętności: 

 

Ale w dobie komputerów to już praktycznie każdy młody potrafi te podstawy opanować, więc nie wiem czy aż 

potrzebne są szkolenia z obsługi podstawowych narzędzi. FGI z nauczycielami zawodowymi 

 

Tego rodzaju zastrzeżenie jest istotne w kontekście zapewnienia efektywności w kierunkowaniu wsparcia – 

przy ograniczonej puli środków finansowych należy położyć nacisk i preferować takie przedsięwzięcia, 

w ramach których rozwijane będą bardziej zaawansowane i specjalistyczne kompetencje dotyczące 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  

W przypadku wsparcia na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych szczególnego znaczenia nabierają 

wcześniejsze zalecenia o łączeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz inwestycyjnego – tutaj bowiem 

występuje ścisłe powiązanie nabywanych umiejętności ze sprzętem i pomocami dydaktycznymi, które są 

niezbędne do efektywnego wykorzystania nowo nabytych umiejętności. I w badaniu jakościowym również 

zwracano uwagę na to, że samo wspomaganie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych może nie generować efektu w postaci zwiększenia wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, jeśli nie będzie współwystępowało z 

wyposażeniem szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (chyba, że z diagnozy 
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bieżącego potencjału placówki w tym zakresie będzie wynikać brak zapotrzebowania na dodatkowe 

inwestycje). 

Drugi istotny obszar tematyczny, w ramach którego wyrażano potrzeby związane ze wparciem w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji szkół, odnosi się do metod aktywizujących i 

eksperymentalnych w procesie nauczania. Uczestnicy badania jakościowego bardzo mocno akcentowali 

zarówno znaczenie tego rodzaju technik w procesie dydaktycznym, jak i potrzeby dotyczące wsparcia w 

tym zakresie: 

 

Takie szkolenia by się na pewno przydały z różnego rodzaju technik innowacyjnych czy prowadzenia zajęć metodami 

aktywizacyjnymi. IDI_13 

Może nie te informacyjne, tylko bardziej te aktywizujące. Takie, żeby były metody, które bardziej trafiają do uczniów. 

IDI_18 

Zdecydowanie dominujący byłby temat w zakresie prowadzenia zajęć metodą doświadczeń, badań. Zważywszy że to 

jest metoda, która teraz pociąga dzieci. „Dotknie, zobaczy, wykona” – to zdecydowanie to najbardziej byłoby u nas 

potrzebne. IDI_26 

Eksperymenty jak najbardziej, metody aktywizujące jak najbardziej. To są jedne z najbardziej skutecznych metod. 

IDI_46 

 

W przypadku tego obszaru wsparcia, chodzi nie tylko o uzupełnianie posiadanych kwalifikacji, ale także 

niwelowanie problemu polegającego na braku wiedzy nauczycieli w odniesieniu do metod 

aktywizacyjnych i eksperymentalnych. Jednocześnie, to właśnie w ramach tego obszaru tematycznego 

występuje pole do wprowadzania do procesu rozwijania kompetencji kadry nauczycielskiej rozwiązań 

szczególnie innowacyjnych, tzn. takich metod pracy, które bazują na najnowszych osiągnięciach 

pedagogicznych i metodycznych. Chodzi o to, by wyjść poza wąskie postrzeganie metod 

aktywizacyjnych i eksperymentalnych jako narzędzi użytecznych tylko w zakresie nauk 

przyrodniczych, gdzie preferowane jest podejście eksperymentalne, ale by w ramach wspierania 

także nauczycieli innych przedmiotów promować różnego rodzaju metody aktywizacyjne o 

uniwersalnym zastosowaniu. Z tego względu należałoby, na poziomie ogólnym, uznać celowość 

wspierania kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania o charakterze 

aktywizującym uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem metod eksperymentalnych w ramach nauk 

przyrodniczych (ale – co ważne – bez zawężania wsparcia w tym zakresie wyłącznie do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu w ramach nauk przyrodniczych). 

W wielu przypadkach metody aktywizacyjne opierają się o sposób pracy nauczyciela z uczniami, a tym 

samym nie wymagają, albo wymagają w bardzo ograniczonym stopniu, wsparcia o charakterze 

inwestycyjnym i zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych. Jednakże w przypadku metod 

eksperymentalnych w ramach nauk przyrodniczych takie wsparcie nie tylko może być przydatne, ale 

niejednokrotnie będzie niezbędne do osiągnięcia pełnego efektu udzielonej pomocy. Tym bardziej, że w 

chwili obecnej przedstawiciele placówek oświatowych dostrzegają określone deficyty w zakresie 

wyposażenia szkół w tym aspekcie:  

  

Brakuje nam pomieszczeń, żeby stworzyć pracownię typową dla przyrody, żeby nauczyciel miał swoją pracownię, 

mógł przeprowadzać doświadczenia. Brakuje nam jeszcze pracowni do zajęć z języka obcego. IDI_11 

Tylko że my musielibyśmy mieć odpowiednią bazę, żeby potem móc to przełożyć na praktykę. A z bazą jest jak jest. 

Nie czarujmy, że wszystko się uda potem zrobić w szkole mając jedną tablicę interaktywną i jeden zestaw w sali 

komputerowej. A poza tym wyposażenie jest także ważne, jeśli chodzi o chemię, biologię. Jakieś doświadczenia nie 

wchodzą w rachubę w tym momencie. IDI_16 

 

Odpowiednia infrastruktura w placówce oświatowej jest więc warunkiem koniecznym do tego, by możliwe 

było stosowanie w praktyce metod aktywizacyjnych, w szczególności w formie nauki przez doświadczenie 
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w ramach nauk przyrodniczych. Warto jednak zauważyć, że fakt względnie nowatorskiego charakteru 

omawianych technik dydaktycznych sprawia, że system oświatowy nie jest w pełni przygotowany do ich 

masowego upowszechnienia. W badaniu jakościowym zwracano bowiem uwagę, że praca dydaktyczna 

podporządkowana jest realizacji podstawy programowej, w ramach której istnieje niewielka 

przestrzeń na realizację np. zajęć doświadczalnych. W rezultacie wśród nauczycieli powstaje opór przed 

stosowaniem rozwiązań ciekawych z punktu widzenia uczniów oraz efektywnych jeśli chodzi o proces 

nauczania, ale w mniejszym stopniu przydatnych jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Przy 

takim podejściu, nawet wyposażenie placówki w odpowiedni sprzęt, przy jednoczesnym rozwinięciu 

kwalifikacji nauczycieli, może nie zaowocować wyraźnym wzrostem znaczenia technik aktywizujących, w 

tym: eksperymentalnych, w procesie dydaktycznym. Kwestia ta jednak ze względu na swój systemowy 

charakter nie może być rozwiązana na szczeblu regionalnym, w ramach wdrażania interwencji 

współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

Trzeci istotny obszar deklarowanych potrzeb dotyczących wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

nauczycieli i dyrekcji szkół w odniesieniu do procesu indywidualizacji nauczania. Obszar ten jest jednak 

bardzo złożony, bo z jednej strony winien obejmować wspieranie nauczycieli w umiejętności 

dostosowywania procesu dydaktycznego do specyfiki uczniów, z którymi dany nauczyciel pracuje, a z 

drugiej – dotyczy także pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z uczniami z 

niepełnosprawnością. W swoich wypowiedziach respondenci deklarowali zapotrzebowanie na wsparcie w 

obu aspektach. Po pierwsze, więc mamy do czynienia z potrzebą wsparcia w zakresie umiejętności 

indywidualizowania procesu dydaktycznego, co winno dotyczyć pracy nauczyciela z każdym uczniem: 

 

A jeszcze chodzi o jakieś inne szkolenia to pozainformatyczne to widziałbym sposoby motywowania uczniów do pracy 

czy tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, o tej indywidualizacji pracy z uczniem. Widziałbym szkolenia – jak 

rozpoznać u danego ucznia predyspozycje do różnych sposobów uczenia się? Potem na przykład, jak na lekcji 

zorganizować nauczanie mając na uwadze, że różni uczniowie uczą się inaczej. Jedni są wzrokowcami, drudzy 

słuchowcami, inni jeszcze mają inne predyspozycje. IDI_5 

Myślę, że najwięcej to w zakresie indywidualizacji nauczania. To jest taka dziedzina, gdzie ciągle trzeba poszukiwać 

nowych sposobów, nowych metod form pracy. Tu nie można powiedzieć, że już wszystko wiemy i już nic się tutaj nie 

da zmienić czy rozwinąć. IDI_22 

Jak najbardziej to jest potrzebne. Wszelkiego rodzaju szkolenia dotyczące pracy z uczniem i komunikacja to jest wstęp 

do tego, żeby indywidualizować pracę z uczniem. IDI_32 

Ciągle wydaje mi się, że indywidualizacja procesu nauczania jest ważnym elementem i tu widzę potrzeby szkoły. 

IDI_38 

Tak że tutaj jak najbardziej. Jeżeli chodzi o indywidualizację pracy to myślę, że też się trzeba uczyć. IDI_43 

 

W ramach wspierania tak rozumianej indywidualizacji procesu nauczania, chodziłoby więc o rozwój 

kwalifikacji nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego, który uwzględnia nie 

tyle specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, co po prostu ich specyfikę i zróżnicowanie dotyczące 

potencjału intelektualnego, predyspozycji, możliwości przyswajania wiedzy. Dodatkowo, choć 

kategoria uczniów zdolnych zalicza się do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to 

również i o metody pracy z takimi uczniami należałoby poszerzyć oferowane wsparcie, tak by nauczyciele 

nabywali wiedze i kompetencje dotyczące zapewnienia odpowiednich możliwości rozwijania szczególnych 

predyspozycji uczniów z tej grupy. 

Po drugie jednak, wspieranie nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania powinno 

dotyczyć pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, w tym uczniami z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności lub dysfunkcji:  

 

Indywidualizacja czy też jakaś praca z uczniem trudnym. Uczniowie teraz mają pewnego rodzaju kłopoty rodzinne i 

osobowościowe. (…) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach, bo jest coraz więcej tych uczniów. IDI_37 
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Ja bym tu wskazała na problemy dotyczące pracy z dziećmi z dysfunkcjami. (…) Tych dzieci mamy coraz więcej, dzieci, 

które mają problemy różnorakie. A przychodzą do szkoły masowo i my musimy z tymi dziećmi zorganizować pracę. 

IDI_12 

Wiem, że na przykład bardzo dużo jest potrzeb w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi z orzeczeniami do 

szkół specjalnych – oligofrenopedagogika, rehabilitacja, czy terapia. Tu w tym kierunku też jest mnóstwo potrzeb. 

IDI_13 

Myślę, że na pewno jest w dalszym ciągu potrzeba na kształcenie logopedyczne dla nauczycieli, kształcenie w zakresie 

prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z oligofrenopedagogiki, zajęć rewalidacyjnych, bo to też 

współczesny problem. No i oczywiście jakichś innych zajęć specjalistycznych. W tej chwili na tego typu zajęcia musimy 

zatrudniać nauczycieli dochodzących. IDI_24 

 

W powyższym wariancie wsparcia rozwojowego również mamy do czynienia ze wspomaganiem 

nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, jednak w szczegółowym jego aspekcie, który 

dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Tego rodzaju wsparcie musi być mieć bardziej specjalistyczny charakter, ale 

jednocześnie zakres jego udzielania może być mniejszy niż w przypadku pierwszego omówionego 

wymiaru indywidualizacji procesu nauczania. Tak jak bowiem w pierwszym przypadku wsparcie mogłoby 

być użyteczne praktycznie dla wszystkich nauczycieli, tak w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi byłaby to pomoc dla tych pedagogów, w którzy w danej szkole pracują z takimi 

uczniami. Tym bardziej istotne jest więc, by nie dokonywać w ramach określania zakresu tematycznego 

wsparcia dotyczącego procesu indywidualizacji nauczania zawężenia do indywidualizacji pracy z uczniem 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (i uczniem młodszym), jak ma  to miejsce w ramach Działania 9.2 

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego” RPO WP 2014-2020. 

Oczywiście w przypadku obu wymiarów wzmacniania indywidualizacji procesu nauczania istnieją 

obiektywne ograniczenia, które mogą utrudniać lub ograniczać możliwość praktycznego wykorzystania 

przez nauczycieli nabywanych kompetencji. W przypadku pierwszego aspektu, czyli indywidualizacji pracy 

rozumianej szeroko, problemem jest liczebność oddziałów szkolnych, które niejednokrotnie uniemożliwia 

podejmowanie przez nauczyciela jakichkolwiek działań indywidualizujących proces nauczania. Na kwestię 

tę zwracali w szczególności uwagę nauczyciele uczestniczący w zogniskowanych wywiadach grupowych. Z 

kolei jeśli chodzi o indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to w 

badaniu jakościowym zwracano uwagę z kolei na ograniczoną liczbę kadry, która mogłaby podejmować 

określone działania o charakterze korygującym lub wręcz terapeutycznym, w szczególności gdy tego 

rodzaju zadania mieliby wykonywać nauczyciele, którzy dodatkowo zajmują się także typową dydaktyką. 

Tego rodzaju ograniczenia trudno jednak jest przezwyciężyć dzięki interwencji ze środków EFS, a 

jednocześnie nie należy tych ograniczeń traktować jako unieważniających rzeczywiste potrzeby i 

oczekiwania kadr oświatowych dotyczące rozwoju kwalifikacji w obszarze indywidualizacji procesu 

nauczania.  

Ostatni obszar, w ramach którego respondenci wyrażali w badaniu potrzeby dotyczące określonego 

wsparcia, a który jednocześnie został uwzględniony w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020, dotyczy 

kompetencji kluczowych, a dokładniej przygotowania nauczycieli do kształcenia u uczniów kompetencji 

kluczowych: 

 

Natomiast ciągle jeszcze chcemy się doskonalić w zakresie kompetencji kluczowych. Tutaj takiego wsparcia byśmy 

oczekiwali. IDI_12 

Ja uważam, że będzie zapotrzebowanie i powinno być, bo rolą w ogóle nauczyciela i szkoły jest kształtowanie  

kompetencji kluczowych wśród naszych uczniów i rozwijanie zainteresowań wśród tych uczniów. Wywiad ekspercki1 

No zdecydowanie. To powinno być, ta potrzeba jest i od samego początku. Nie wszyscy nauczyciele wiedzą co to są 

kompetencje kluczowe, jakie są w rozumieniu Unii Europejskiej kompetencje kluczowe, z czym to się je. Wywiad 

ekspercki3 
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W badaniu jakościowym zwrócono jednak także uwagę, że zagadnienie wzmacniania kompetencji 

kluczowych u uczniów jest na tyle szerokim zagadnieniem, że trudno oczekiwać, by jeden nauczyciel miał 

podnosi swoje kwalifikacje w zakresie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych u uczniów. Tym 

bardziej, że trudno sobie wyobrazić, by następnie było możliwe wykorzystywanie przez niego w ramach 

prowadzonych zajęć tej nabytej wiedzy. Dlatego też, w przypadku wsparcia dla nauczycieli 

zorientowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych bardzo ważne, czy wręcz niezbędne, 

jest profilowanie oferowanej pomocy pod kątem potrzeb konkretnego nauczyciela, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczanego przedmiotu, który pośrednio warunkuje, jakiego rodzaju 

kompetencje kluczowe uczniów może w ramach swoich zajęć wzmacniać dany nauczyciel.  

W kontekście zapisów dotyczących tego obszaru wsparcia w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020, i 

uwzględniając powyższą sugestię o profilowaniu wsparcia, należy dodatkowo postulować ścisłe 

powiązanie dwóch typów projektów dotyczących kompetencji kluczowych, które mogą uzyskać 

dofinansowanie. Chodzi w tym przypadku o to, by wsparcie rozwojowe dla nauczycieli (tj. jego zakres 

merytoryczny) było w sposób ścisły powiązane z charakterem i zakresem działań realizowanych w ramach 

kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw / umiejętności. Dzięki temu nauczyciele nabywaliby w ramach pierwszego typu 

projektów takiej wiedzy i kompetencji, która mogłaby zostać następnie wykorzystana w ramach 

dofinansowanych działań adresowanych do uczniów.  

Dotychczas omówione potrzeby, które w ramach badania zidentyfikowano jako te, które w największym 

stopniu są wyrażane przez przedstawicieli kadr oświatowych są jednocześnie uwzględnione w ramach 

katalogu typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.2 „Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego” RPO WP 2014-2020. Ale w ramach badania jakościowego pojawiały się także wśród 

respondentów inne potrzeby związane ze wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i 

dyrekcji szkół. W dalszej części omówiono najważniejsze spośród nich. W pierwszej kolejności wspomnieć 

należy o potrzebach dotyczących szeroko rozumianego kształcenia zawodowego. W badaniu jakościowym 

podkreślano celowość stworzenia oferty szkoleniowej dedykowanej nauczycielom kształcenia 

zawodowego. Zgłaszane przez respondentów postulaty w dużej mierze pokrywają się zakresem wsparcia 

przewidzianym w ramach Działania 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, w tym przede 

wszystkim w aspekcie dotyczącym współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Respondenci zgłaszali bowiem 

np. propozycje dotyczące możliwości realizowania działań szkoleniowych u przedsiębiorców, co 

byłoby powiązane z prezentację praktycznej realizacji określonych zadań w przedsiębiorstwie. Wydaje się, 

że tego rodzaju działania mogłyby być z powodzeniem realizowane w ramach Działania 9.4 (bądź w 

ramach działań szkoleniowych, bądź praktyk lub staży odbywanych przez nauczycieli przedsiębiorstwach). 

Jednocześnie jednak należy zaakcentować dwie szczegółowe potrzeby dotyczące wsparcia w obszarze 

kształcenia zawodowego, które zostały wyrażone w badaniu jakościowym. Po pierwsze zwrócono uwagę, 

że w przypadku kształcenia zawodowego, w jeszcze większym stopniu niż ma to miejsce w odniesieniu do 

kształcenia ogólnego, istotne jest, by wsparcie szkoleniowe miało zaawansowany i specjalistyczny 

charakter: 

 

Nie ma szkoleń specjalistycznych z informatyki. Z tego co wiem, ten sam problem jest też w przypadku techników-

elektroników – koledzy narzekają, że nie mają żadnych takich specjalistycznych szkoleń. FGI z nauczycielami 

zawodowymi 

 

Należy podkreślić, że w przypadku wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego (jeśli nie są to 

szkolenia, których celem jest reorientacja danego nauczyciela w zakresie nauczanego przedmiotu) to 

mamy do czynienia z osobami, które posiadają już określony poziom wiedzy w ramach danego tematu. Z 

tego względu, powinno im być oferowane wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze 

zaawansowanym, bo pogłębiać i poszerzać zakres ich kompetencji w tych obszarach, w których w danym 

momencie posiadają oni faktycznie deficyty. Nie ma natomiast uzasadnienia dla oferowania wsparcia o 
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charakterze podstawowym w odniesieniu do zagadnień, które są bezpośrednio związane z przedmiotem 

zawodowym nauczanym przez danego nauczyciela.  

Z punktu widzenia respondentów bardzo istotnym okazał się także obszar tematyczny związany z szeroko 

rozumianymi kompetencjami interpersonalno-psychologicznymi, które dotyczą przede wszystkim dwóch 

zagadnień szczegółowych. Pierwsze odnosi się do nabywania przez nauczycieli kompetencji w zakresie 

komunikacji z uczniami, ale także rodzicami: 

 

Na pewno szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych w pracy z uczniami IDI_1 

Szkolenia w kontaktach z rodzicami – jak z nimi rozmawiać. IDI_27 

Ale to, co jest potrzebne na ten moment to umiejętność rozmawiania z uczniami, dogadywania się. IDI_36 

Szkolenia dla nauczycieli jak współpracować z rodzicami, jak rozmawiać z rodzicami i tak dalej. (…) FGI z 

nauczycielami stosującymi indywidualizację procesu nauczania 

 

Drugie natomiast ma charakter bardziej specjalistyczny i dotyczy wiedzy i umiejętności dotyczących 

diagnozowania i postępowania w przypadku różnego rodzaju zaburzeń w zachowaniu uczniów, w 

tym także profilaktyki uzależnień: 

 

Ostatnio zastanawialiśmy się również nad tym, że musimy się doskonalić, jeśli chodzi o profilaktykę uzależnień 

uczniów. Naszej szkoły to jeszcze nie dotyczy, ale nie wiemy co przyniesie życie. IDI_10 

Odpukać w tej szkole tego problemu akurat nie ma, ale generalnie dużo jest problemów z młodzieżą dotyczących 

agresji, dotyczących korzystania z różnych używek. Nie ma, ale problem może w każdej chwili zaistnieć, więc 

nauczyciel musi być na pewnego rodzaju sytuacje przygotowany. Więc w tym kierunku pełny wachlarz wsparcia jak 

najbardziej jest potrzebny. IDI_13 

Wstępujemy w czas trudnych problemów psychologicznych, kiedy nie tylko ludzie dorośli, ale również uczniowie 

popadają w depresję, popadają w choroby na granicy chorób psychicznych. Tutaj by wypadałoby wczesne wykrywanie 

problemów uczniów – bardzo i im, i nam by pomogło. Jeden pedagog w szkole to jest troszeczkę za mało, żeby nad 

wszystkim panował, więc takie umiejętności interpersonalne nauczycielom na pewno by się bardzo przydały. IDI_36 

Praca z uczniem trudnym. Teraz w wieku gimnazjalnym uczeń jest naprawdę w takim trudnym okresie rozwojowym i 

tu właśnie potrzebne są szkolenia. Mamy co jakiś czas takie spotkania z psychologiem i z pedagogami, i też 

kształcimy się w tym kierunku, ale tu właśnie zawsze w tym kierunku można by było więcej takich szkoleń, bo zawsze 

każdy uczeń jest indywidualny, każde dziecko ma inne podejście. I są trudne dzieci, i są takie wyciszone, i takie 

nadpobudliwe, i niektóre są na przykład takie, które nie wyniosły z domu jakichś dobrych zasad i nie umieją się w 

grupie zachować. (…) W tym kierunku też można by było więcej szkoleń oferować. FGI z nauczycielami stosującymi 

TIK 

 

Oczywiście powyższe kwestie powinny stanowić przedmiot zainteresowania, pedagogów szkolnych, a w 

skrajnych przypadkach także specjalistycznych ośrodków zatrudniających wykwalifikowanych terapeutów. 

Jednakże ze względu na częstotliwość i pierwotny charakter kontaktu na linii nauczyciel – uczeń, celowym 

rozwiązaniem byłoby posiadanie przez nauczycieli kompetencji w przywołanym zakresie, przy czym 

ewentualne wykorzystywanie nabytych przez nauczycieli kompetencji w tym zakresie traktować w wielu 

przypadkach nie jako interwencja wystarczająca, ale raczej poprzedzająca interwencję, bądź pedagoga 

szkolnego, bądź terapeuty zewnętrznego.  

Wyrażona przez respondentów potrzeba jest jedyną spośród dotychczas omawianych, która nie znajduje 

swojego odzwierciedlenia w zakresie wsparcia, który jest przewidziany w ramach Działania 9.2 RPO WP 

2014-2020. Jej uwzględnienie wymagałoby więc docelowo poszerzenia katalogu typu projektów, które 

mogłyby być realizowane w ramach rzeczonego Działania o typ uwzględniający: doskonalenie 

umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnej komunikacji z uczniami oraz rodzicami, także w sytuacjach 

problemowych i kryzysowych oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania i 
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postępowania w przypadku różnego rodzaju zaburzeń w zachowaniu uczniów, w tym także: profilaktyki 

uzależnień. To, co jednak podkreślano w badaniu jakościowym, to wymóg nie tylko specjalistycznego 

przygotowania osób prowadzących tego rodzaju działania doskonalące, ale także praktycznego 

doświadczenia dotyczącego pracy w systemie oświaty: 

 

Jeśli chodzi o szkolenia typu „radzenie sobie z uczniami”, to uważam, że te osoby, które przychodzą na te szkolenia 

nie mają kontaktu na co dzień z uczniami, ich rady są mizerne. FGI z nauczycielami nauk przyrodniczych 

Dobrze by było, żeby ośrodki, które mają odpowiednich terapeutów miały wsparcie, żeby ten terapeuta miał nie tylko 

czas i możliwość diagnozowania i terapii dzieci, ale też czas na szkolenie nauczycieli. Dobry terapeuta powinien 

przyjechać do szkoły z takim wykładem zapoznawczym: „co nowego na rynku narkotykowym”, „co nowego na rynku 

dopalaczy”, „jak to diagnozować”, „czym to się objawia”. IDI_41 

 

Wydaje się, że powyższy postulat należy traktować jako warunek brzegowy skuteczności wsparcia 

oferowanego nauczycielom w zakresie doskonalenia rzeczonych umiejętności. W przypadku 

przeprowadzania działań szkoleniowo-doradczych przez osoby nie tyle nieprzygotowane merytorycznie, 

ale niedoświadczone w zakresie pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji, niemożliwe byłoby 

osiągnięcie celu, jaki wynika ze zidentyfikowanej potrzeby, tj. wyposażenia nauczycieli w praktyczne 

umiejętności ułatwiające szeroko rozumianą komunikację z uczniami oraz rodzicami. 

W ramach identyfikowania potrzeb, poza powyżej określonymi i omówionymi obszarami tematycznymi, 

pojawiały się także inne wskazania. Jednak incydentalna skala ich przywoływania przez respondentów nie 

uzasadnia formułowania zaleceń dotyczących oferowania nauczycielom instrumentów wsparcia ich 

dotyczących. Wśród zgłaszanych potrzeb było m.in. wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji 

odnoszących się do: 

 efektywnego planowania i przygotowywania zajęć lekcyjnych, 

 wiedzy przedmiotowej odnoszącej się do przedmiotu nauczanego przez danego nauczyciela, 

 prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, 

 wiedzy w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej przez uczniów i pozyskiwania środków 

na ten cel, 

 prawa oświatowego, 

 zarządzania placówką edukacyjną (księgowość). 

Dodatkowo, zwrócono uwagę, że bez względu na to jakiego rodzaju zagadnień i obszarów tematycznych 

ma dotyczyć planowane wsparcie, to kluczowym warunkiem zapewnienia jego adekwatności do 

potrzeb, a docelowo – skuteczności jest zagwarantowanie nie tylko wysokiego poziomu działań 

rozwojowych, ale także rzeczywiście aktualnej, czy wręcz nowatorskiej tematyki. Trudno jednak w 

takiej sytuacji wymagać od samych nauczycieli, by to oni wskazywali jakie dokładnie tematy i zagadnienia 

mają być podejmowane, gdyż to właśnie ewentualne wsparcie ma pedagogów zaznajomić z najnowszymi 

podejściami, metodami i technikami. Główna rola w identyfikowaniu tego rodzaju tematów szkoleń i/lub 

doradztwa należałaby do placówek doskonalenia nauczycieli, którzy powinny wskazywać najbardziej 

innowacyjne kierunki podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Wydaje się, że w kontekście planowanego w 

ramach RPO WP 2014-2020 wsparcia dotyczącego rozwoju kompetencji kadr oświatowych niniejsza 

kwestia również musiałaby zostać uwzględniona, np. poprzez jej wkomponowanie w kryteria specyficzne 

takich kryteriów, które premiowałyby przedsięwzięcia rozwojowe obejmujące najnowszy dorobek w 

zakresie metodyki lub innych dziedzin, których ma dotyczyć planowane wsparcie.  

  

W kontekście identyfikowania potrzeb szkół związanych ze wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

nauczycieli i dyrekcji szkół, w badaniu jakościowym kadry zarządzającej pojawiła się także kwestia 

pożądanej przez dyrektorów częstotliwości poszerzania swoich kwalifikacji przez zatrudnianych przez nich 

nauczycieli. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że określa skalę zapotrzebowania na pomoc oferowaną w 
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ramach RPO WP 2014-2020. Wśród respondentów dominowała opinia, że nie da się precyzyjnie określić 

takiej częstotliwości, poza ogólną zasadą, iż tak naprawdę obowiązkiem pracowników oświaty jest ciągłe 

podnoszenie poziomu swoich kwalifikacji: 

 

Dzisiaj w szkole chcąc sprostać wymogom my się musimy cały czas kształcić. Praktycznie nie ma takich nauczycieli, 

którzy by w ciągu roku niczego nie zrobili. Nie ma. Cały czas się kształcimy. IDI_3 

Nauczyciele cały czas muszą być na bieżąco, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji. IDI_13 

Jeśli się chce być cały czas na bieżąco, to nie ma możliwości zrobienia sobie przerwy. Tu trzeba się doskonalić na 

bieżąco, zawsze i wciąż. Wtedy kiedy jest taka możliwość korzystać z każdego możliwego szkolenia, bo zawsze się coś 

z niego wyniesie. IDI_16 

Myślę, że w szkole to jest ciągła taka potrzeba, bo ciągle się coś zmienia i nauczyciele powinni się jednak dokształcać. 

IDI_29 

Niestety zmieniający się świat i dostosowanie do nowych rzeczy jest właściwie koniecznością, żeby przekazywać jak 

najbardziej współczesną wiedzę w najbardziej atrakcyjny sposób i dostosowując to do potrzeb i możliwości każdego 

dziecka, no to trzeba ciągle się doskonalić. Ciągła potrzeba. IDI_38 

Szkolić się powinni cały czas. Nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciel szedł na lekcję i wykorzystywał tylko to, czego się 

nauczył 20 lat temu. Wiadomo, wpada się w taką rutynę. Ale w dobrym tonie jest to, jeżeli ktoś błyśnie czymś, bo to 

interesuje tych młodych ludzi. I trzeba być na bieżąco przede wszystkim. IDI_46 

 

Biorąc pod uwagę nakreśloną powyżej specyfikę branży edukacyjnej ujawnia się potrzeba ciągłej 

dostępności dla nauczycieli wsparcia zorientowanego na rozwijanie różnego rodzaju kompetencji 

niezbędnych, a przynajmniej przydatnych, w działalności dydaktycznej. W kontekście finansowania tego 

rodzaju wsparcia ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 oznaczałoby to m.in. odpowiednie 

zaplanowanie dynamiki wykorzystania alokacji przewidzianej na całą perspektywę finansową, tak by przez 

możliwie najdłuższy okres czasu zapewnić podkarpackim kadrom oświatowym możliwość korzystania z 

dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 form wsparcia. 

Jednocześnie jednak, zasygnalizowany powyżej postulat, czy wymóg ciągłego podnoszenia poziomu 

kwalifikacji przez nauczycieli musi – w opinii respondentów – pozostać spójny z innym istotnym 

uwarunkowaniem, a mianowicie występowaniem realnej potrzeby (na poziomie konkretnego pracownika 

i/lub na poziomie całej placówki oświatowej), która może zostać zaspokojona skorzystaniem z danej formy 

wsparcia rozwojowego. Chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, w której pracownicy oświaty uczestniczą w dużej 

liczbie przedsięwzięć rozwojowych (szkoleniowych), bez względu na realną potrzebę oraz przy 

ograniczonej możliwości późniejszego wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej pracy: 

 

To nauczyciel sam musi czuć. Jak każdy nauczyciel: „muszę czuć nad czym muszę popracować, co bym chciała 

poznać, co bym chciała pogłębić”. To musi wyjść od nauczyciela. IDI_24 

Trudno powiedzieć jak często. Myślę, że przychodzi taki moment, że każdy czuje, że nie nadąża. Myślę, że tu potrzeba 

sama wymusza konieczność uczestnictwa w szkoleniu czy w warsztatach. IDI_31 

Tak często jak to będzie podnosić ich efektywność pracy. (…) W danym momencie jest potrzeba to robimy takie 

szkolenie, czy taka grupa nauczycieli robi je. To się zmienia. Nie przewidzimy co będzie za rok, czy za dwa, czy będzie 

to dotyczyć pewnych grup, czy wszystkich, jeżeli chodzi o nowe technologie. IDI_33 

W mojej opinii zawsze, ilekroć występuje taka potrzeba. Druga sprawa – zawsze jak czują oni taką potrzebę. 

Natomiast nie jestem zwolenniczką takich przymusowych form, gdzie organizuje się jakiś kurs albo realizuje pewien 

projekt i na siłę się ludzi spędza do sali, żeby ich dokształcać. Nie umiałabym wskazać częstotliwości. Natomiast 

myślę, że ci, którzy mają taką potrzebę to robią. IDI_36 

W miarę potrzeb. Jeżeli ktoś czuje, że zaczyna odstawać, że zaczyna brakować mu wiedzy powinien zadbać o to, żeby 

ją zdobyć. IDI_43 
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Jak wynika z wypowiedzi uczestników badania jakościowego zadanie identyfikacji potrzeb rozwojowych 

dotyczy zarówno samych nauczycieli (którzy powinni sami określać swoje deficyty kompetencyjne i 

planować ewentualne działania zorientowane na ich zredukowanie), jak i kadry zarządzającej placówkami 

oświatowymi (w tym przypadku chodzi w większym stopniu o identyfikację potrzeb i deficytów 

kompetencyjnych na poziomie całej placówki i wskazanie pracowników, którzy będą rozwijać swoje 

kompetencje, tak by rzeczone potrzeby zostały zaspokojone). W kontekście realizacji działań rozwojowych 

w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 pozytywnie ocenić należy fakt, iż planowane wsparcie 

dokonywane będzie na podstawie indywidualne zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek 

systemu w tym zakresie.  

 

Ostatnim zagadnieniem podejmowanym w badaniu potrzeb szkół związanych ze wsparciem w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji szkół z perspektywy kadry zarządzającej i nauczycieli jest 

kwestia identyfikacji potrzeb, które nie zostały zaspokojone w ramach projektów realizowanych w 

Działaniu 9.4 PO KL, a które należałoby uwzględnić w nowej perspektywie finansowej.  

Wśród uczestników badania jakościowego zdecydowanie dominowała opinia, że wszystkie potrzeby 

stanowiące motywację do skorzystania ze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL zostały 

zaspokojone. Oznacza to nie tylko adekwatność, ale przede wszystkim skuteczność zrealizowanych 

działań projektowych. Respondenci, którzy wskazywali potrzeby niezaspokojone w ramach ewaluowanych 

projektów skupiali się nie tylko na nieskuteczności zrealizowanych działań, co braku ewentualnych działań 

uzupełniających, co skutkowało tylko częściowym rozwiązaniem danego problemu. Chodziło tutaj np. o 

brak działań wyposażających szkoły w określony sprzęt, które to działania zapewniłyby pełne 

rozwiązanie problemu związanego ze stosowaniem nowoczesnych technologii w procesie 

dydaktycznym. W tym kontekście podkreślić należy znaczenie wcześniejszych zaleceń o ścisłym 

powiązaniu w Działaniu 9.2 RPO WP 2014-2020 wsparcia rozwojowego związanego z podnoszeniem 

kwalifikacji przez pracowników oświaty oraz inwestycji w zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Takie 

powiązanie pozwoli uniknąć nakreślonego powyżej problemu niepełnej realizacji potrzeb placówek 

oświatowych. 

Trzeba jednak podkreślić, że zidentyfikowany stan rzeczy polegający na zaspokojeniu większości potrzeb 

w ramach wsparcia udzielanego w Działaniu 9.4 PO KL w latach 2007-2013 nie powinien być traktowany 

jako uzasadnienie dla tezy o ograniczonym zapotrzebowaniu na wsparcie o podobnym charakterze w 

perspektywie 2014-2020. Dynamika funkcjonowania systemu oświatowego jest bowiem na tyle duża, że 

występuje ciągła zmienność potrzeb wymuszająca m.in. podejmowanie przez pracowników oświaty 

nowych działań rozwijających określone kompetencje i pozwalające na nabywanie nowej wiedzy: 

 

Praktycznie nasze prawo oświatowe zmienia się w tempie szybszym niż rok szkolnym przechodzi. Doskonalenie w tym 

zakresie i narzucane odgórnie różne rozwiązania cały czas powodują, że musimy się doskonalić w różnych aspektach, 

w różnych zakresach. Dlatego myślę, że cały czas wsparcie będzie potrzebne. IDI_14 

Ja myślę, że cały czas wszystko jest oparte o te zmiany, które się dzieją na bieżąco w naszej oświacie. Tutaj trzeba 

pójść z tym powiewem zmian. Te wszystkie zmiany, jeśli są objęte jakimś szkoleniem – na pewno nauczyciele chętnie 

z nich będą korzystać. IDI_16 

Trudno mówić o zaspokajaniu potrzeb, które się dopiero pojawiają. Ponieważ jeżeli zmienia się podejście do edukacji, 

jeżeli wdraża się nowe metody to trudno mówić, że coś nie zostało wcześniej zrealizowane. Myślę, że to na bieżąco 

powinno być realizowane i modyfikowane, w zależności od tego jakie są oczekiwania w stosunku do szkół. Skoro 

oczekiwania w stosunku do szkół się zmieniają, to powinny się zmieniać także i szkolenia. IDI_32 

 

Dlatego też w kontekście planowania wsparcia w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 trudno mówić 

o tym, że ogólne zapotrzebowanie na wsparcie merytoryczne zmalało, natomiast istotne jest trafne 

identyfikowanie zmieniających się i bieżących potrzeb, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w 

merytorycznym zakresie oferowanego placówkom oświatowym i pracownikom oświaty wsparcia. W 
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sytuacji, gdy w najbliższych latach będą się ujawniać takie zagadnienia i problemy, które wymagać będą 

intensywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego (lub realizowanego w innej formie) za celowe należy 

uznać korzystanie z instrumentu jakim są kryteria specyficzne, które będą umożliwiały 

kierunkowanie wsparcie w najbardziej pożądanych obszarach. 

Preferencje uczniów 

W badaniu uwzględniono również perspektywę uczniów tych nauczycieli, którzy w perspektywie 2007-

2013 skorzystali ze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL. Zostali oni objęci badaniem z zastosowaniem 

ankiety audytoryjnej, w ramach którego wyrazili oni swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące formy 

kształcenia i organizacji zajęć lekcyjnych.  

Wykres 91. Preferencje uczniów w zakresie formy kształcenia i organizacji zajęć lekcyjnych 

16,3%

17,0%

27,0%

34,2%

35,4%

35,9%

45,7%

50,5%

62,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Kontakt z nauczycielem za pomocą poczty e-mail

Przekazywanie dodatkowych zadań / materiałów dla chętnych

Wykorzystanie przez nauczyciela projektora lub rzutnika

Wykorzystanie tablicy interaktywnej

Przeprowadzanie przez nauczyciela pokazów / doświadczeń

Dodatkowa pomoc uczniom, którzy słabiej sobie radzą na lekcjach

Korzystanie z podręczników na komputerze lub tablecie

Nauka z wykorzystaniem przez uczniów komputerów

Wycieczki do miejsc związanych z tematyką lekcji

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety audytoryjnej z uczniami, n=418, bd=2, pytanie wielokrotnego wyboru - 

odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Jeśli chodzi o preferencje uczniów, którzy brali udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli uczestniczących w projektach w ramach Działania 9.4 PO KL, dotyczące formy i 

kształcenia i organizacji zajęć lekcyjnych, to większość z nich wskazuje na wycieczki do miejsc 

związanych z tematyką lekcji (62,4%). W drugiej kolejności uczniowie preferują metody wykorzystujące 

TIK - połowa uczniów wskazuje na naukę z wykorzystaniem komputera (50,4%), zaś blisko 46% - na 

korzystanie z podręczników na komputerze lub tablecie.  

Co trzeci uczeń chciałby, by słabszym uczniom nauczyciel oferował dodatkową pomoc (35,9%), 

przeprowadzał na lekcjach pokazy i doświadczenia (35,4%) oraz wykorzystywał w procesie nauczania 

narzędzia tj. tablica interaktywna (34,2%). 
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Podsumowanie i wnioski cząstkowe 

1.  Ponad trzy czwarte nauczycieli (zarówno korzystających, jak i niekorzystających ze wsparcia w ramach 

ewaluowanych projektów) jest zainteresowana skorzystaniem w ciągu najbliższych 12 miesięcy ze 

wsparcia UE mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Podkreślić przy tym należy, iż 

jedynie dwie zdiagnozowane w badaniu cechy – wiek nauczyciela oraz jego staż pracy (w latach), który 

to staż jest powiązany z wiekiem – wpływają w sposób istotny statystycznie na zainteresowanie 

wsparciem. Z wyższym poziomem zainteresowania wsparciem mamy do czynienia wśród nauczycieli 

młodszych i o krótszym stażu pracy.  

2.  Jeśli chodzi o preferowane formy wsparcia, to 9 na 10 nauczycieli zainteresowanych jest szkoleniami i 

kursami, a 38,1% studiami podyplomowymi. Na wsparcie doradcze wyraża zapotrzebowanie jedna 

piąta badanych nauczycieli. W badaniu jakościowym akcentowano jednak, że zindywidualizowane 

wsparcie doradcze pozwoliłoby zwiększyć adekwatność otrzymywanej pomocy.  

3.  Dodatkowo zwracano uwagę na potrzebę poszerzenia katalogu dostępnych form wsparcia m.in. o takie 

formy jak: organizacja lekcji pokazowych, czy organizacja krótkich form podnoszenia kwalifikacji 

poświęconych szczegółowym i specjalistycznym zagadnieniom – warsztatów. Bardzo silnie 

podkreślono także potrzebę zapewnienia wsparcia związanego z wyposażeniem placówek 

oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, za optymalną formę wsparcia uznając powiązanie 

działań doposażeniowych ze wsparciem rozwojowym pozwalającym na odpowiednie wykorzystanie 

zakupionego sprzętu.  

4.  Jeśli chodzi o zakres tematyczny wsparcia, to dwa obszary cieszą się największym zainteresowaniem. Są 

to nowoczesne technologie w nauczaniu oraz metody aktywizujące uczniów – w obu przypadkach 

mamy do czynienia z zainteresowaniem na poziomie ponad dwóch trzecich badanych nauczycieli.  

5.  W badaniu jakościowym dodatkowo postulowano zapewnienie wsparcia w zakresie kształcenia 

zawodowego oraz w zakresie kompetencji interpersonalno-psychologicznych (dot. m.in. komunikacji z 

uczniami i rodzicami oraz diagnozowania i postępowania w przypadku różnego rodzaju zaburzeń w 

zachowaniu uczniów, w tym także: profilaktyki uzależnień). Potrzeby te należy uwzględnić w nowej 

perspektywie finansowej. 

6.  Przedstawiciele kadry zarządzającej zdecydowanie podkreślali konieczność ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji przez pracowników oświaty, co m.in. związane jest z dużą częstotliwością zmian w ramach 

systemu edukacji. W tym kontekście trudno mówić o tym, zarówno dotychczasowe, jak i planowane na 

bieżącą perspektywę finansową, wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i dyrekcji 

szkół mogłoby osiągnąć efekt w postaci pełnego zaspokojenia wszelkich potrzeb placówek 

oświatowych.  

7.  W przypadku preferencji uczniów w zakresie formy kształcenia i organizacji zajęć lekcyjnych najlepszą 

opinią cieszą się wycieczki do miejsc związanych z tematyką lekcji, nauka z wykorzystaniem 

komputerów oraz korzystanie z podręczników na komputerze lub tablecie. 
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Wnioski i rekomendacje 
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Lp. Wniosek (strona w raporcie) Rekomendacja (strona w raporcie) 

Oczekiwany 

efekt wdrożenia 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia  
Adresat 

rekomendacji 

Termin 

realizacji 

(1) Dominująca w ramach Działania 9.4 

PO KL jaką są szkolenia nie pozwala 

(szczególnie w przypadku projektów 

o otwartym naborze) w sposób 

optymalny uwzględniać specyfiki 

poszczególnych odbiorców wsparcia 

i/lub placówek oświatowych. 

s. 116-117 

Wsparcie realizowane w ramach Działania 9.2 i 

9.4 RPO WP 2014-2020 powinno uwzględniać 

możliwość oferowania wsparcia doradczego 

zorientowanego na podniesienie kwalifikacji 

kadr oświaty. Indywidualizacja wsparcia 

doradczego winna być realizowana na kilku 

poziomach: danego nauczyciela / grupy 

nauczycieli, przedmiotu nauczania, placówki 

oświatowej. Wsparcie doradcze powinno być 

zorientowane na wspomaganie odbiorców 

wsparcia w stosowaniu nabytej wiedzy   do 

rozwiązywania specyficznych problemów, które 

dotyczą ich, nauczanego przez nich przedmiotu 

lub placówki, w której są zatrudnieni. 

s. 116-117 

Zapewnienie 

wysokiego 

stopnia 

adekwatności 

realizowanego 

wsparcia 

W miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach należy dopuścić w realizowanych projektach 

możliwość zastępowania zuniwersalizowanych form szkoleniowych zindywidualizowanym 

doradztwem. Indywidualizacja wsparcia doradczego może być realizowana na kilku poziomach: 

danego nauczyciela / grupy nauczycieli, przedmiotu nauczania, placówki oświatowej. Wsparcie 

doradcze zorientowane byłoby nie tylko na  wykształcenie ogólnych kompetencji w danym 

zakresie (jak w przypadku wsparcia szkoleniowego), ale przede wszystkim na wspomaganie 

odbiorców wsparcia w stosowaniu nabytej wiedzy   do rozwiązywania specyficznych problemów, 

które dotyczą ich, nauczanego przez nich przedmiotu lub placówki, w której są zatrudnieni. 

Możliwość zaoferowania wsparcia doradczego w ramach realizowanych projektów nie oznacza 

rezygnacji ze wsparcia szkoleniowego, które jest mniej kosztowne. Wsparcie szkoleniowe powinno 

być nadal realizowane w odniesieniu do tematów i zagadnień cieszących się dużym 

zainteresowaniem, a jednocześnie niewymagających profilowania pod kątem specyfiki potrzeb 

konkretnych nauczycieli lub placówek oświatowych. Co więcej, w ramach realizowanego wsparcia 

doradczego możliwe byłoby pozyskiwanie informacji o powtarzających się zagadnieniach, które 

mogą być podejmowane w ramach powszechnie oferowanych szkoleń. 

Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej w katalogu typów projektów w Działaniu 9.2 i 9.4 nie 

przewidziano formy określonej wprost jako wsparcie doradcze niezbędne byłoby docelowe 

poszerzenie katalogu dopuszczalnych typów projektów o ten instrument przy najbliższej 

modyfikacji SZOOP RPO WP 2014-2020. To z kolei wymagałoby także zweryfikowania/interpretacji 

zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” pod kątem dopuszczenia realizacji 

tego typu wsparcia. Do czasu zmodyfikowania SZOOP RPO WP 2014-2020 zaleca się przekazanie 

informacji potencjalnym beneficjentom na temat sugerowanych form wsparcia w ramach materiału 

typu: regulamin konkursu, podręcznik beneficjenta, strona internetowa, spotkania, szkolenia  lub 

inna forma pozwalająca na  upowszechnienie informacji i  zachęcenie potencjalnych beneficjentów 

do uwzględnienia rekomendowanej formy w składanych projektach.  

IZ RPO WP 

2014-

2020 

MIR 

I kw. 

2016  

(2) W ramach Działania 9.4 PO KL w 

ograniczonym stopniu stosowane 

były niestandardowe i innowacyjne 

formy rozwijania kwalifikacji 

pracowników oświaty. W ramach 

przeprowadzonego badania 

respondenci sygnalizowali potrzebę 

korzystania z niestandardowych 

podejść, metod i technik 

podnoszenia kwalifikacji.  

s. 117-118 

 

W ramach Działania 9.2 i 9.4 RPO WP 2014-

2020 należy stworzyć możliwość stosowania w 

ramach działań rozwojowych adresowanych do 

pracowników oświaty nowatorskich i 

niestandardowych podejść, metod i technik 

pracy. Chodzi w szczególności o takie 

rozwiązania jak:  

organizacja lekcji pokazowych w wykonaniu 

trenerów / doradców lub innych nauczycieli (w 

odniesieniu do prezentacji możliwości 

stosowania określonych pomocy 

dydaktycznych lub wdrażania określonych 

metod nauczania i pracy z uczniami);  

organizacja krótkich form podnoszenia 

Zapewnienie 

optymalnej 

formuły 

wsparcia, która 

najlepiej  

odzwierciedla 

potrzeby 

uczestników 

projektów, a 

jednocześnie 

gwarantuje 

wysoką 

skuteczność. 

W projektach realizowanych w ramach Działania 9.2 i 9.4 RPO WP 2014-2020, których celem jest 

rozwijanie kompetencji pracowników oświaty (bez względu na obszar tematyczny takiego 

wsparcia) należy dopuścić możliwość realizowania niestandardowych form rozwijania kwalifikacji, 

które będą wykraczać poza klasyczną formułę szkoleniowo-doradczą. Chodzi tutaj w szczególności 

o takie rozwiązania jak:  

organizacja lekcji pokazowych w wykonaniu trenerów / doradców lub innych nauczycieli (w 

odniesieniu do prezentacji możliwości stosowania określonych pomocy dydaktycznych lub 

wdrażania określonych metod nauczania i pracy z uczniami);  

organizacja krótkich form podnoszenia kwalifikacji poświęconych szczegółowym i 

specjalistycznym zagadnieniom – warsztatów; 

organizacja współpracy pomiędzy nauczycielami mająca na celu wymianę doświadczeń, zarówno 

na temat różnych aspektów pracy dydaktycznej, jak i dostępnych możliwości rozwijania 

kwalifikacji w tym zakresie;  

organizacja współpracy z sektorem przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy i doświadczenia 

IZ RPO WP 

2014-

2020 

MIR 

I kw. 

2016 
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kwalifikacji poświęconych szczegółowym i 

specjalistycznym zagadnieniom – warsztatów; 

organizacja współpracy pomiędzy 

nauczycielami mająca na celu wymianę 

doświadczeń, zarówno na temat różnych 

aspektów pracy dydaktycznej, jak i dostępnych 

możliwości rozwijania kwalifikacji w tym 

zakresie;  

organizacja współpracy z sektorem 

przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy i 

doświadczenia 

s. 117-118 

 

Zapisy SZOOP RPO WP 2014-2020 w chwili obecnej wprost pozwalają tak naprawdę na realizację 

dwóch ostatnich kategorii działań. Dwie pierwsze formy wsparcia zasadniczo nie mieszczą się w 

katalogu typów projektów dopuszczonych do uzyskania dofinansowania (bez względu na to, 

jakiego obszaru tematycznego miałyby one dotyczyć). 

Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej w katalogu typów projektów w Działaniu 9.2 nie 

przewidziano wsparcia w formie lekcji pokazowych oraz krótkich form kształcenia w formie 

warsztatów niezbędne byłoby docelowe poszerzenie katalogu dopuszczalnych typów projektów o 

te instrumenty (ze wskazaniem ich wprost w katalogu typów projektów) przy najbliższej 

modyfikacji SZOOP RPO WP 2014-2020. To z kolei wymagałoby także zweryfikowania/interpretacji 

dopuszczenia realizacji tego typu wsparcia w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. 

Do czasu zmodyfikowania SZOOP RPO WP 2014-2020 zaleca się przekazanie informacji 

potencjalnym beneficjentom na temat sugerowanych form wsparcia w ramach materiałów typu: 

regulamin konkursu, podręcznik beneficjenta, strona internetowa, spotkania, szkolenia  lub inna 

forma pozwalająca na  upowszechnienie informacji i  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do 

uwzględnienia rekomendowanej formy w składanych projektach. 

(3) W przypadku przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Działania 

9.4 PO KL sygnalizowano 

występowanie problemu braku 

wspomagania działań szkoleniowych 

działaniami inwestycyjnymi (i 

odwrotnie). W rezultacie obniżało to 

skuteczność realizowanej 

interwencji.  

s. 118-120 

W przedsięwzięciach realizowanych w ramach 

Działania 9.2 i 9.4 RPO WP 2014-2020 należy 

zwracać szczególną uwagę na powiązanie 

komponentu rozwojowego (podnoszenie 

kompetencji) i inwestycyjnego (zakup sprzętu i 

pomocy dydaktycznych). Rekomendowaną 

formułą wsparcia byłby instrument pomocowy 

wiążący wsparcie inwestycyjne w zakresie 

zakupu sprzętu i wszelkiego rodzaju pomocy 

dydaktycznych ze szkoleniami i/lub 

doradztwem, które poza wiedzą w zakresie 

obsługi zakupionego oprzyrządowania 

dotyczyłyby przed wszystkim możliwości, jakie 

zakupiony sprzęt oferuje w kontekście pracy 

dydaktycznej.  

s. 118-120 

Zapewnienie 

kompleksowośc

i realizowanych 

przedsięwzięć, 

a dzięki 

maksymalizacja 

efektu wsparcia 

w odniesieniu 

do nauczyciela 

oraz placówki 

oświatowej.  

Wsparcie w zakresie wyposażenia jest z punktu widzenia kadry zarządzającej placówkami 

oświatowymi kluczowe, ale nie zawsze wystarczające. Z punktu widzenia przedstawicieli kadry 

zarządzającej optymalną formułą wsparcia byłby instrument pomocowy wiążący wsparcie 

inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu i wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych ze 

szkoleniami i/lub doradztwem, które poza wiedzą w zakresie obsługi zakupionego 

oprzyrządowania dotyczyłyby także możliwości, jakie zakupiony sprzęt oferuje w kontekście pracy 

dydaktycznej.  

Formuła wsparcia przewidziana w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 umożliwia łączenie 

obu wymiarów pomocy: rozwojowego („miękkiego”) oraz inwestycyjnego („twardego”). W ramach 

typów projektów przewidziano bowiem obie kategorie działań. Dodatkowo, w przypadku 

projektów obejmujących tworzenie warunków dla nauczania opartego na eksperymencie 

zastrzeżono obligatoryjny charakter uwzględnienia w projekcie co najmniej dwóch spośród trzech 

przewidzianych elementów na które składają się działania związane z wyposażeniem pracowni, 

doskonaleniem umiejętności nauczycieli oraz kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji uczniów w 

zakresie przedmiotów przyrodniczych. Takie zastrzeżenie zwiększa prawdopodobieństwo realizacji 

projektów zapewniających kompleksowość wsparcia.  

Uwzględniając powyższe, należy we wszystkich typach projektów w których dopuszczona jest 

realizacja zarówno przedsięwzięć doposażeniowych, jak i rozwojowych wprowadzić zastrzeżenie, iż 

w każdym projekcie realizowanym dla konkretnej placówki lub w ramach każdego udzielenia 

wsparcia konkretnej placówki w ramach projektu, który obejmuje różne placówki oświatowe, który 

to projekt w katalogu  projektów przewiduje zarówno wsparcie rozwojowe, jak i inwestycyjne 

niezbędne jest zapewnienie placówce / nauczycielowi możliwości skorzystania z obu typów 

wsparcia. 

Innymi słowy, należy wyeliminować możliwość realizacji projektów o otwartym naborze, które 

obejmowałyby tylko element rozwojowy lub tylko inwestycyjny (w sytuacji, gdy SZOOP RPO WP 

2014-2020 dopuszcza co najmniej oba te elementy), a w przypadku, gdy projekt realizowany byłby 

IZ RPO WP 
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dla konkretnej placówki / grupy placówek należy w takich sytuacjach, gdy projektodawca planuje 

realizację tylko jednego elementu wsparcia, wprowadzić wymóg uzasadnienia ograniczenia się 

tylko do jednego elementu (np. poprzez wskazanie wystarczających zasobów technicznych 

placówki lub udokumentowanie kwalifikacji kadry w zakresie wykorzystywania planowanego do 

zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych). 

(4) Istnieje nadal zapotrzebowanie na 

wsparcie w zakresie stosowania 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie 

nauczania. Jednocześnie, maleje w 

populacji nauczycieli udział osób 

wymagających tego typu wsparcia 

na poziomie podstawowym.  

s. 121-122 

Realizowane wsparcie w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych powinno uwzględniać obecny 

poziom i charakter zapotrzebowania oraz 

zmiany dotyczące ogólnego poziomu 

kompetencji tego typu w populacji nauczycieli.  

W ramach kierunkowania wsparcia w Działaniu 

9.2 RPO WP 2014-2020 należy zastosować 

jedno z poniższych rozwiązań zorientowanych 

na zapewnienie adekwatności wsparcia: 

wykluczenie w regulaminie konkursu lub na 

poziomie kryteriów wyboru projektów 

realizacji przedsięwzięć zorientowanych na 

wsparcie w zakresie zdobywania kwalifikacji 

dotyczących technologii informacyjno-

komunikacyjnych na poziomie podstawowym 

premiowanie za pomocą kryteriów 

specyficznych tych przedsięwzięć, w których 

oferowane jest wsparcie w rozwijaniu 

kwalifikacji dotyczących technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na poziomie 

zaawansowanym. 

s. 121-122 

Zapewnienie 

wysokiego 

poziomu 

adekwatności 

wsparcia w 

zakresie 

wykorzystania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnyc

h w procesie 

nauczania oraz 

rozwijania 

kompetencji 

informatycznyc

h 

W ramach kierunkowania wsparcia w Działaniu 9.2 RPO WP 2014-2020 należy zastosować jedno z 

poniższych rozwiązań zorientowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności 

wsparcia w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych: 

wykluczenie w regulaminie konkursu lub na poziomie kryteriów wyboru projektów realizacji 

przedsięwzięć zorientowanych na wsparcie w zakresie zdobywania kwalifikacji dotyczących 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie podstawowym 

premiowanie za pomocą kryteriów specyficznych tych przedsięwzięć, w których oferowane jest 

wsparcie w rozwijaniu kwalifikacji dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

poziomie zaawansowanym. 

Tego rodzaju rozwiązanie jest istotne w kontekście zapewnienia efektywności w kierunkowaniu 

wsparcia – przy ograniczonej puli środków finansowych należy położyć nacisk i preferować takie 

przedsięwzięcia, w ramach których rozwijane będą bardziej zaawansowane i specjalistyczne 

kompetencje dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania. 

IZ RPO WP 

2014-

2020 

I kw. 

2016 

(5) Jednym z obszarów, w których 

występuje najwyższy poziom 

zapotrzebowania na wsparcie są 

metody aktywizacyjne i 

eksperymentalne.  

s. 123-124 

Należy podjąć działania, które pozwolą na 

objęcie wsparciem w tym zakresie możliwie 

największej liczby i kategorii odbiorców 

wsparcia.  

Należy promować różnego rodzaju metody 

aktywizacyjne o uniwersalnym zastosowaniu. Z 

tego względu należałoby, na poziomie 

ogólnym, uznać celowość wspierania 

kompetencji nauczycieli w zakresie 

innowacyjnych metod nauczania o charakterze 

aktywizującym uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem metod eksperymentalnych w 

Zwiększenie 

dostępności 

wsparcia w 

zakresie metod 

aktywizacyjnych 

i 

eksperymentaln

ych oraz 

zwiększenie 

skali 

stosowania 

metod 

W procesie planowania wsparcia w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 należy wyjść poza 

wąskie postrzeganie metod aktywizacyjnych i eksperymentalnych jako narzędzi użytecznych w 

zakresie nauk przyrodniczych, które preferowane są w przypadku przedsięwzięć zorientowanych na 

tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.  

Także w ramach wspierania nauczycieli innych przedmiotów należy promować różnego rodzaju 

metody aktywizacyjne o uniwersalnym zastosowaniu. Z tego względu należałoby, na poziomie 

ogólnym, uznać celowość wspierania kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod 

nauczania o charakterze aktywizującym uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

eksperymentalnych w ramach nauk przyrodniczych (ale – co ważne – bez zawężania wsparcia w 

tym zakresie wyłącznie do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach nauk 

przyrodniczych).  

Tego rodzaju rozwiązanie wymagałoby docelowo modyfikacji zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020 

IZ RPO WP 
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ramach nauk przyrodniczych (ale – co ważne – 

bez zawężania wsparcia w tym zakresie 

wyłącznie do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu w ramach nauk przyrodniczych).  

s. 123-124 

aktywizacyjnych 

w ramach 

różnych 

przedmiotów 

nauczania 

w odniesieniu do Działania 9.2, typ projektu „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu”, tj. wprowadzenia zapisów w brzmieniu proponowanym powyżej. 

Jednocześnie, ze względu na to, że charakterystyka omawianego typu projektu zawarta w RPO WP 

2014-2020 bazuje bezpośrednio na zapisach „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, 

konieczne byłoby wprowadzenie odpowiednich zapisów modyfikujących także i w tym 

dokumencie.  

Uwzględniając specyfikę i szczególne znaczenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 

naukach przyrodniczych należy rozważyć ewentualne premiowanie za pomocą kryteriów 

specyficznych przedsięwzięć, które dotyczyć będą takiego właśnie stosowania metody 

eksperymentu. Rekomendowanym rozwiązaniem byłaby jednak rezygnacja z tego rodzaju 

preferencji i zapewnienie takiej samej szansy uzyskania dofinansowania przez projekty 

popularyzujące metody aktywizacyjne w ramach innych nauk / przedmiotów. Co więcej, należałoby 

rozważyć, czy właśnie przedsięwzięcia nieograniczające się do nauk przyrodniczych nie powinny 

być preferowane / premiowane za pomocą kryteriów specyficznych.  

(6) W badaniu wyrażone zostało 

zapotrzebowanie na wsparcie w 

zakresie indywidualizacji procesu 

nauczania, która jednak nie 

ogranicza się tylko do pracy z 

uczniami o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych.  

s. 125-126 

Należy podjąć działania, które pozwolą na 

wsparcie nauczycieli w zakresie szeroko 

rozumianej indywidualizacji procesu nauczania, 

a więc nieograniczającej się tylko do pracy z 

uczniami o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez wprowadzenie 

możliwości uzyskania wsparcia dotyczącego 

rozwoju kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

dwojako rozumianej indywidualizacji procesu 

dydaktycznego, 

1)indywidualizacja procesu nauczania 

uwzględniająca nie tyle specjalne potrzeby 

edukacyjne uczniów, co po prostu ich 

specyfikę i zróżnicowanie dotyczące 

potencjału intelektualnego, predyspozycji, 

możliwości przyswajania wiedzy.  

2)indywidualizacja procesu nauczania, w 

szczegółowym jego aspekcie, który dotyczy 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów z orzeczoną 

niepełnosprawnością.  

s. 125-126 

Zwiększenie 

stopnia 

rozpowszechni

enia 

indywidualizacji 

procesu 

nauczania i 

nieograniczania 

jej tylko do 

pracy z 

uczniami o 

szczególnych 

potrzebach 

edukacyjnych  

W ramach wspierania szeroko rozumianej indywidualizacji procesu nauczania, należałoby 

wprowadzić możliwość uzyskania wsparcia dotyczącego rozwoju kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

dwojako rozumianej indywidualizacji procesu dydaktycznego, 

W pierwszym komponencie, indywidualizacja procesu nauczania uwzględnia nie tyle specjalne 

potrzeby edukacyjne uczniów, co po prostu ich specyfikę i zróżnicowanie dotyczące potencjału 

intelektualnego, predyspozycji, możliwości przyswajania wiedzy. Dodatkowo, choć kategoria 

uczniów zdolnych zalicza się do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to również 

i o metody pracy z takimi uczniami należałoby poszerzyć oferowane wsparcie, tak by nauczyciele 

nabywali wiedzę i kompetencje dotyczące zapewnienia odpowiednich możliwości rozwijania 

szczególnych predyspozycji uczniów z tej grupy.  

W komponencie drugim – który jest wprost wyrażony w aktualnej wersji zakresu wsparcia zawartej 

w charakterystyce Działania 9.2 w SZOOP RPO WP 2014-2020 –również mamy do czynienia ze 

wspomaganiem nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, jednak w szczegółowym 

jego aspekcie, który dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z 

orzeczoną niepełnosprawnością. Tego rodzaju wsparcie musi być mieć bardziej specjalistyczny 

charakter, ale jednocześnie zakres jego udzielania może być mniejszy niż w przypadku pierwszego 

omówionego wymiaru indywidualizacji procesu nauczania. 

Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej w katalogu typów projektów w Działaniu 9.2 nie 

przewidziano pierwszego z wymienionych powyżej komponentów wsparcia dotyczącego 

indywidualizacji procesu nauczania niezbędne byłoby docelowo jego dodanie w SZOOP RPO WP 

2007-2013 przy pierwszej modyfikacji jego zapisów. To z kolei wymagałoby także 

zweryfikowania/interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” pod 

względem dopuszczenia realizacji tego typu wsparcia. 

Do czasu zmodyfikowania SZOOP RPO WP 2014-2020 zaleca się przekazanie informacji 

potencjalnym beneficjentom na temat rozszerzającego definiowania indywidualizacji procesu 

nauczania w ramach materiałów typu: regulamin konkursu, podręcznik beneficjenta, strona 

IZ RPO WP 

2014-

2020 

MIR 

I kw. 

2016 
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Adresat 

rekomendacji 

Termin 

realizacji 

internetowa, spotkania, szkolenia  lub innej forma pozwalająca na  upowszechnienie informacji i  

zachęcenie potencjalnych beneficjentów do uwzględnienia rekomendacji w składanych projektach. 

(7) Zakres kompetencji kluczowych, 

których rozwój ma być wspomagany 

poprzez działania podejmowane w 

ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-

2020 ma bardzo szeroki charakter. 

Trudno oczekiwać, by w praktyce 

możliwe było wspomaganie rozwoju 

wszystkich kompetencji kluczowych 

przez jednego nauczyciela. 

s. 125-126 

Wsparcie dla nauczycieli w zakresie 

doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych należy dostosować do 

zakresu głównej aktywności dydaktycznej 

danego nauczyciela (głównego przedmiotu 

nauczania) poprzez zobowiązanie realizatorów 

projektów do profilowania oferowanej pomocy 

pod kątem potrzeb konkretnego nauczyciela, ze 

szczególnym uwzględnieniem nauczanego 

przedmiotu, który pośrednio warunkuje, jakiego 

rodzaju kompetencje kluczowe uczniów może w 

ramach swoich zajęć wzmacniać dany 

nauczyciel. 

Profilowanie powinno mieć postać katalogu 

kompetencji kluczowych lub właściwych postaw 

/ umiejętności, których rozwój w praktyce może 

wspierać dany nauczyciel i objęcia go takim 

wsparciem, które dotyczy bezpośrednio właśnie 

tych kompetencji / postaw / umiejętności.  

s. 125-126 

Zapewnienie 

efektywnego 

wykorzystywani

a umiejętności 

nabytych w 

ramach 

uzyskanego 

wsparcia 

W przypadku, planowanego w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020, wsparcia dla nauczycieli 

zorientowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych należy zobowiązać realizatorów 

projektów do profilowania oferowanej pomocy pod kątem potrzeb konkretnego nauczyciela, ze 

szczególnym uwzględnieniem nauczanego przedmiotu, który pośrednio warunkuje, jakiego 

rodzaju kompetencje kluczowe uczniów może w ramach swoich zajęć wzmacniać dany nauczyciel. 

Powyżej wspomniane profilowanie powinno mieć postać określenia katalogu kompetencji 

kluczowych lub właściwych postaw / umiejętności, których rozwój w praktyce może wspierać dany 

nauczyciel i objęcia go takim wsparciem, które dotyczy bezpośrednio właśnie tych kompetencji / 

postaw / umiejętności.  

Uwzględniając powyższe, uznać należy, że optymalną formułą realizacji wsparcia dla nauczycieli 

zorientowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych byłaby realizacja projektu 

systemowego, który obejmowałby zakresem tematycznym całość kompetencji kluczowych, ale 

poszczególni uczestnicy – po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy – otrzymywaliby wsparcie w 

odniesieniu tylko do wybranych kompetencji (lub ich konfiguracji) odpowiadających ich głównej 

działalności dydaktycznej.  

IZ RPO WP 

2014-

2020 

 

I kw. 

2016 

(8) W ramach wsparcia dotyczącego 

rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów przewidziano realizację 

przedsięwzięć dotyczących 

doskonalenia umiejętności i 

kompetencji zawodowych 

sprzyjających kształtowaniu i 

rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz kształtowania i 

rozwijania u uczniów kompetencji 

kluczowych.  

s. 125-126 

Należy dążyć do zachowania spójności zakresu 

tematycznego wsparcia obu typów projektów 

przewidzianych w odniesieniu do zagadnienia 

kompetencji kluczowych poprzez ścisłe 

powiązanie wsparcia rozwojowego dla 

nauczycieli (tj. jego zakresu merytorycznego) z 

charakterem i zakresem działań realizowanych 

w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy oraz właściwych postaw / umiejętności. 

Rekomendowanym sposobem zapewnienia 

rzeczonej spójności jest premiowanie za 

pomocą kryteriów specyficznych przedsięwzięć 

dotyczących kompetencji kluczowych, które 

łączą w sobie oba typy projektów. 

s. 125-126 

Zapewnienie 

spójności oraz 

efektu synergii 

wsparcia 

dotyczącego 

kompetencji 

kluczowych 

W kontekście zapisów dotyczących tego obszaru wsparcia w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-

2020, i uwzględniając wcześniejszą rekomendację o profilowaniu wsparcia, należy dodatkowo 

postulować ścisłe powiązanie dwóch typów projektów dotyczących kompetencji kluczowych, które 

mogą uzyskać dofinansowanie. Chodzi w tym przypadku o to, by wsparcie rozwojowe dla 

nauczycieli (tj. jego zakres merytoryczny) było w sposób ścisły powiązane z charakterem i zakresem 

działań realizowanych w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw / umiejętności. Dzięki temu nauczyciele 

nabywaliby w ramach pierwszego typu projektów takiej wiedzy i kompetencji, która mogłaby 

zostać następnie wykorzystana w ramach dofinansowanych działań adresowanych do uczniów. 

Optymalnym sposobem zapewnienia rzeczonej spójności byłoby premiowanie za pomocą 

kryteriów specyficznych takich przedsięwzięć dotyczących kompetencji kluczowych, które łączą w 

sobie oba przewidziane w SZOOP RPO WP 2014-2020 typy projektów.  

IZ RPO WP 

2014-

2020 

 

I kw. 

2016 



WPŁYW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W DZIAŁANIU 9.4 PO KL NA POPRAWĘ JAKOŚCI EDUKACJI 
 

 

139 

Lp. Wniosek (strona w raporcie) Rekomendacja (strona w raporcie) 

Oczekiwany 

efekt wdrożenia 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia  
Adresat 

rekomendacji 
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(9) W przypadku wsparcia dotyczącego 

kształcenia zawodowego 

postulowano zapewnienie wsparcia 

o zaawansowanym specjalistycznym 

charakterze oraz umożliwienie 

korzystanie z możliwości 

przekwalifikowania nauczycieli 

kształcenia ogólnego w celu 

sprostania zapotrzebowaniu na 

nauczycieli kształcenia zawodowego. 

s. 126   

Do zakresu i charakteru wsparcia 

przewidzianego w ramach Działania 9.4 RPO WP 

2014-2020, dotyczącego kształcenia 

zawodowego należy wprowadzić modyfikacje 

odzwierciedlające potrzeby sektora oświaty w 

tym zakresie poprzez premiowane lub 

dopuszczenie jako jedyny rodzaj finansowanych 

przedsięwzięć projektów, w ramach których 

oferowane jest zaawansowane i specjalistyczne 

wsparcie szkoleniowo-doradcze, którego celem 

jest pogłębienie i poszerzenie zakresu 

kompetencji nauczycieli kształcenia 

zawodowego w tych obszarach, w których w 

danym momencie posiadają oni faktycznie 

deficyty. 

s. 126 

Zapewnienie 

adekwatności 

wsparcia w 

ramach 

Działania 9.4 

RPO WP 2014-

2020 do 

potrzeb sektora 

oświaty.  

Zapewnienie adekwatności wsparcia w ramach Działania 9.4 RPO WP 2014-2020 powinno być 

realizowane przede poprzez premiowane lub dopuszczone jako jedyny rodzaj finansowanych 

przedsięwzięć powinny być projekty, w ramach których oferowane jest zaawansowane i 

specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze, którego celem jest pogłębienie i poszerzenie 

zakresu kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w tych obszarach, w których w danym 

momencie posiadają oni faktycznie deficyty. Należy natomiast rozważyć wykluczenie możliwości 

uzyskania dofinansowania na realizację wsparcia o charakterze podstawowym w odniesieniu do 

zagadnień, które są bezpośrednio związane z przedmiotem zawodowym nauczanym przez danego 

nauczyciela.  

IZ RPO WP 

2014-

2020 

 

I kw. 

2016 

(10) W ramach badania wyrażone 

zostało zapotrzebowanie na 

wsparcie w zakresie nabywania 

określonych kompetencji 

psychologiczno-interpersonalnych. 

s. 127-128 

Należy dopuścić w ramach Działania 9.2 RPO 

WP 2014-2020 możliwość korzystania z dwóch 

typów wsparcia zorientowanego na rozwój 

kompetencji psychologiczno-interpersonalnych: 

(1) doskonalenie umiejętności nauczycieli w 

zakresie efektywnej komunikacji z uczniami oraz 

rodzicami, także w sytuacjach problemowych i 

kryzysowych  

(2) doskonalenie umiejętności nauczycieli w 

zakresie diagnozowania i postępowania w 

przypadku różnego rodzaju zaburzeń w 

zachowaniu uczniów, w tym także: profilaktyki 

uzależnień. 

s. 127-128 

Zwiększenie 

kompetencji 

nauczycieli w 

obszarze 

istotnych 

kompetencji 

psychologiczno

-

interpersonalny

ch 

Uwzględnienie postulowanego rodzaju wsparcia wymagałoby poszerzenia katalogu typów 

projektów, które mogłyby być realizowane w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 o typ 

uwzględniający: (1) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnej komunikacji z 

uczniami oraz rodzicami, także w sytuacjach problemowych i kryzysowych oraz (2)  doskonalenie 

umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania i postępowania w przypadku różnego rodzaju 

zaburzeń w zachowaniu uczniów, w tym także: profilaktyki uzależnień.  

Dla odpowiedniej skuteczności realizowanego wsparcia niezbędne jest sformułowanie określonych 

wymogów dotyczących nie tylko specjalistycznego przygotowania osób prowadzących tego 

rodzaju działania doskonalące, ale także praktycznego doświadczenia dotyczącego pracy w 

systemie oświaty.  

Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej w katalogu typów projektów w Działaniu 9.2 nie 

przewidziano tego rodzaju wsparcia niezbędne byłoby jego dodanie w SZOOP RPO WP 2007-

2013. To z kolei wymagałoby także weryfikacji / interpretacji możliwości dopuszczenia realizacji 

tego typu wsparcia w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. 

IZ RPO WP 

2014-

2020 

MIR 

I kw. 

2016 

(11) W badaniu zwrócono uwagę, że bez 

względu na to jakiego rodzaju 

zagadnień i obszarów tematycznych 

ma dotyczyć planowane wsparcie, to 

kluczowym warunkiem zapewnienia 

jego adekwatności do potrzeb, a 

docelowo – skuteczności jest 

zagwarantowanie nie tylko 

wysokiego poziomu działań 

rozwojowych, ale także rzeczywiście 

Należy zapewnić dostępność dla odbiorców 

wsparcia takiej pomocy, która uwzględnia 

najnowsze osiągnięcia dotyczące metodyki i 

optymalizacji procesu dydaktycznego poprzez 

wkomponowanie w kryteria specyficzne takich 

kryteriów, które premiowałyby przedsięwzięcia 

rozwojowe obejmujące najnowszy dorobek w 

zakresie metodyki lub innych dziedzin, których 

ma dotyczyć planowane wsparcie. 

s. 66 oraz 128-129 

Zapewnienie 

odpowiedniego 

poziomu 

merytoryczneg

o oferowanego 

wsparcia 

W kontekście planowanego w ramach RPO WP 2014-2020 wsparcia dotyczącego rozwoju 

kompetencji kadr oświatowych w Działaniu 9.2 i 9.4 niniejsza kwestia mogłaby zostać 

uwzględniona poprzez wkomponowanie w kryteria specyficzne takich kryteriów, które 

premiowałyby przedsięwzięcia rozwojowe obejmujące najnowszy dorobek w zakresie metodyki lub 

innych dziedzin, których ma dotyczyć planowane wsparcie. 

IZ RPO WP 

2014-

2020 

I kw. 

2016 
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Adresat 

rekomendacji 

Termin 

realizacji 

aktualnej, czy wręcz nowatorskiej 

tematyki. Dodatkowo, w ramach 

oceny dotychczasowych szkoleń 

zwracano w największym stopniu 

uwagę na problem niskiego 

poziomu zaawansowania 

podejmowanej w trakcie szkoleń 

tematyki. 

s. 66 oraz 128-129 

(12) Przedstawiciele kadry zarządzającej 

placówek oświatowych zwrócili 

uwagę na stałe utrzymywanie się 

wysokiego poziomu 

zapotrzebowania na wsparcie 

rozwojowe i inwestycyjne, przy 

jednocześnie dużej zmienności 

zakresu merytorycznego potrzeb. 

s. 129 

W całym okresie wdrażania Działania 9.2 i 9.4 

RPO WP 2014-2020 należy podejmować 

działania zorientowane na zapewnienie 

dostępności wsparcia w tych obszarach 

tematycznych, w których w danym okresie 

występować będzie szczególne 

zapotrzebowanie w sektorze oświaty poprzez 

identyfikowanie zmieniających się i bieżących 

potrzeb i korzystanie z instrumentu jakim są 

kryteria specyficzne, które będą umożliwiały 

bieżące kierunkowanie wsparcia w najbardziej 

pożądanych obszarach. 

s. 129 

Zapewnienie 

wysokiego 

poziomu 

adekwatności 

oferowanego 

wsparcia i 

zaspokojenie 

najpilniejszych 

potrzeb sektora 

oświaty 

Istotne jest trafne identyfikowanie zmieniających się i bieżących potrzeb, które powinny znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w merytorycznym zakresie oferowanego placówkom oświatowym i 

pracownikom oświaty wsparcia. W sytuacji, gdy w najbliższych latach będą się ujawniać takie 

zagadnienia i problemy, które wymagać będą intensywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego 

(lub realizowanego w innej formie) za celowe należy uznać korzystanie z instrumentu jakim są 

kryteria specyficzne, które będą umożliwiały kierunkowanie wsparcie w najbardziej pożądanych 

obszarach. 

Proces identyfikacji najistotniejszych potrzeb sektora oświaty winien obejmować takie działania jak: 

analiza oferty rynku usług szkoleniowych w regionie, potrzeby zgłaszane przez organy prowadzące 

placówki oświatowe oraz konsultacje z regionalnymi podmiotami zajmującymi się organizacją 

procesu doskonalenia nauczycieli. Dane w tym zakresie powinny zostać agregowane i 

opracowywane przez komórkę wewnętrzną WUP w Rzeszowie – Wydział Informacji Statystycznej i 

Analiz.   

IZ RPO WP 

2014-

2020 

I kw. 

2016 

(13) W procesie wdrażania Działania 9.4 

PO KL w sposób niewystarczający 

stosowana była procedura 

potwierdzania kwalifikacji 

nabywanych przez uczestników 

projektów.  

s.84-86 

W toku wdrażania Działania 9.2 i 9.4 RPO WP 

2014-2020 należy wdrożyć rozwiązania 

zorientowane na zwiększenie skali 

potwierdzania kwalifikacji nabywanych przez 

uczestników projektów poprzez zobligowanie 

realizatorów projektów do wystawiania 

każdemu uczestnikowi szkolenia / kursu  

certyfikatu zawierającego co najmniej 

następujące elementy: podmiot prowadzący 

szkolenie, data szkolenia, nazwa szkolenia, opis 

zakresu wiedzy / umiejętności nabytych w toku 

szkolenia, sposób weryfikacji nabycia wiedzy / 

umiejętności. Ewentualnie należy w ramach 

kryteriów specyficznych wprowadzić kryterium 

premiujące przedsięwzięcia, w których tego 

rodzaju rozwiązanie jest stosowane. 

s.84-86 

Poprawa i 

potwierdzenie 

jakości 

kwalifikacji 

nabywanych 

przez 

uczestników 

projektów  

Należy zobligować realizatorów projektów do wystawiania każdemu uczestnikowi szkolenia / kursu  

certyfikatu zawierającego co najmniej następujące elementy: 

Podmiot prowadzący szkolenie 

Data szkolenia 

Nazwa szkolenia 

Opis zakresu wiedzy / umiejętności nabytych w toku szkolenia 

Sposób weryfikacji nabycia wiedzy / umiejętności. 

W wariancie pośrednim niniejszej rekomendacji należy w ramach kryteriów specyficznych 

wprowadzić kryterium premiujące przedsięwzięcia, w których tego rodzaju rozwiązanie jest 

stosowane.  

IZ RPO WP 

2014-

2020 

I kw. 

2016 
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