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Szanowni Czytelnicy,
w dniach 4-6 grudnia 2009 roku Kielce gościły uczestników XV Krajowej Konferencji Diagnosty-

ki Edukacyjnej na czele z jej przewodniczącym prof. dr. hab. Bolesławem Niemierką. Konferencja 
z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego z Polski i Finlandii była ważnym dla naszego 
miasta wydarzeniem naukowym. W krótkiej relacji przedstawiamy tematykę obrad.

Rok 2009 obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla ŚCDN. Zakończyliśmy realizację trzech 
projektów unijnych poświęconych kształtowaniu kompetencji kluczowych, w których uczestniczyli 
nauczyciele i uczniowie województwa świętokrzyskiego. Podsumowanie dorobku projektów zostało 
omówione w specjalnych dodatkach do niniejszego wydania.

Z satysfakcją odnotowujemy udział przedstawicieli naszej placówki w debatach, jakie odbyły 
się podczas krajowych konferencji na temat programów rozwojowych szkół z wykorzystaniem 
środków unijnych i innowacyjnego zarządzania w polskiej oświacie. Była to sposobność, aby 
zaprezentować przykłady dobrej praktyki w realizacji projektów unijnych przez szkoły naszego 
województwa. Dyskutując o innowacyjności w oświacie, przedstawiliśmy realizowany przez ŚCDN 
model zarządzania placówką doskonalenia nauczycieli oparty o innowacyjne rozwiązania.

Sukcesy przedsięwzięć organizowanych przez ŚCDN na rzecz świętokrzyskiej edukacji nie byłyby 
możliwe bez wsparcia i dobrego klimatu dla współpracy między naszą placówką a Samorządem 
Województwa i Kuratorium Oświaty. O modelowej współpracy w tym zakresie mówi Marszałek 
Adam Jarubas w rozmowie z redakcją „Inspiracji”.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja „Inspiracji”

• Martyna Głębocka
Modelowa współpraca w oświacie – rozmowa z Adamem Jarubasem, 
Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego     
• Martyna Głębocka
Karateka z Pińczowa 
– rozmowa z Aleksandrem Staniszewem, Honorowym Profesorem Oświaty   
• Martyna Głębocka
Talenty łowię na haczyk 
– rozmowa z Radosławem Moskalem, Nauczycielem Roku 2009      
• Barbara Skarżyńska
Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej.
XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Kielce, 4-6 grudnia 2009 r.   
• Bożena Kula
Wartość dodana w szkole        
• Barbara Skarżyńska
Edukacja jako dobro wspólne       
• Małgorzata Jas
Udział ŚCDN w debatach publicznych o rozwoju oświaty – I Ogólnopolska Konferencja 
„Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie”. Warszawa, 27 października 2009 r.  
• Krzysztof Łysak
Udział ŚCDN w debatach publicznych o rozwoju oświaty – Ogólnopolska Konferencja 
„Fundusze unijne dla rozwoju szkół”. Warszawa, 4 listopada 2009 r.    
• Bernadeta Mechelewska
Zjednoczeni w różnorodności – Polska w dialogu kultur    
• Anna Trawka
School Agreement – sposób na oszczędności związane z zakupem legalnego 
oprogramowania firmy Microsoft       
• Martyna Głębocka
Oko w oko z dyrektorem – rozmowa z Lucyną Gromiec, dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach      
• Aleksandra Potocka-Kuc
Kącik plastyczny. Zabawa piaskiem – piachoobrazy     
• Tomasz Kościak
Czarne czy białe?        

Dodatki
• Barbara Skarżyńska, Projekt „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”
• Barbara Skarżyńska, Projekt „Szkolny Menadżer Projektów”
• Barbara Skarżyńska, oprac. graficzne Tomasz Szymczyk,  Projekt „e-Belfer”
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Rozmowy

modelowa współpraca 
w oświacie
Rozmowa z Adamem Jarubasem, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Jest Pan gorącym orędownikiem „Świę-
tokrzyskiego Programu Wspierania Roz-
woju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. 
Dlaczego?

– Byłem pomysłodawcą tego programu i 
nie ukrywam, że jestem z niego ogromnie 
dumny. Po pierwsze dlatego, że zajęliśmy się 
obszarem, za który kompetencyjnie odpowia-
dają organy prowadzące szkoły, czyli gminy. 
Uznaliśmy, że warto zainwestować pieniądze 
budżetu województwa w tak strategiczną dzie-
dzinę, jaką jest oświata. O tym, czy będziemy 
konkurencyjni wobec innych regionów Polski, 
zadecydują mobilność, wykształcenie i kre-
atywność naszych mieszkańców. Inwestując 
teraz w dzieci, dajemy im możliwość odnale-
zienia się w przyszłości w skomplikowanych 
strukturach gospodarki czy nauki. Stąd decyzja 
o wsparciu świętokrzyskiej prowincji. Badania 
pokazują, że wyniki egzaminów końcowych w 
szkołach wiejskich są gorsze niż w miejskich. 
Samorządy lokalne przeznaczają pieniądze na 
podstawowe sprawy – wypłaty dla nauczycieli, 
ogrzewanie szkół.  Siłą rzeczy, jakość naucza-
nia schodzi na plan dalszy. Pierwszą edycją 
„Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich” 
chcieliśmy zachęcić samorządowców, aby 
próbowali wygospodarować nawet niewielkie 
środki w swoich budżetach na tę dziedzinę. 
Bardzo ważnym elementem tego programu 
jest szkolenie nauczycieli. Sporą kwotę z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wy-
damy na szkolenie 1200 nauczycieli. Po to, 
aby byli przygotowani do wykorzystywania 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Za-
stanawialiśmy się, jak nauczyciele zareagują 
na taki nowoczesny sprzęt, a okazało się, że 
są zadowoleni. Muszą jednak zostać prze-
szkoleni. Ten innowacyjny program dla 1200 
nauczycieli będzie w naszym województwie 
realizowany przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Dziękuję kadrze 
ŚCDN za tak owocną współpracę.

Skąd pomysł na zakup tablic interak-
tywnych?

– Mamy doświadczenie Targów Eduka-
cyjnych. Tablice były tam prezentowane, 
specjaliści oświatowi podkreślali ich zalety i 
możliwości. W dzisiejszych programach edu-
kacyjnych dużą rolę odgrywają kompetencje 
matematyczne oraz informatyczne. Chodzi o 
rozwijanie nauk ścisłych już od najmłodszych 
klas. Zaczęliśmy od idei ogólnego wsparcia 
w pomoce dydaktyczne, ale uznaliśmy, że 
nie będziemy się rozdrabniać, tylko kupimy 
sprzęt, na który szkół po prostu nie stać. 
Daliśmy 121 szkołom wiejskim tablice inte-

raktywne. Dzięki temu ten 
program został zauważony. 
Mam świadomość, że jedna 
tablica interaktywna nie 
zrewolucjonizuje szkoły ani 
procesu dydaktycznego, ale 
jeśli w szkole będą 3-4 takie 
tablice, to już będzie rewo-
lucja. Właściwie w dydak-
tyce każdego przedmiotu 
można stosować tablice in-
teraktywne. Chciałbym, aby 
w kolejnych etapach obej-
mować wsparciem następne 
szkoły, a także wprowadzać 
nowy sprzęt. Jestem dumny 
z tego, że dziś wiejskie 
szkoły są lepiej wyposażone 
niż te w miastach. 

Czy Pan sam „wypró-
bował” już pracę z tablicą 
interaktywną?

– Tak, w czasie konfe-
rencji dla samorządowców. 
Byłem też na kilku prezen-
tacjach w szkołach. Przy-
glądałem się lekcji chemii 
z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej. To były za-
jęcia działające na większość zmysłów. Przy 
przyłączaniu poszczególnych atomów sły-
chać było efekty dźwiękowe, złe połączenie 
kończyło się wybuchem. Uczniowie byli bar-
dzo skupieni w czasie lekcji. Widać było ich 
zainteresowanie, zaciekawienie. Jestem pod 
wrażeniem pracy z tablicą interaktywną.

Jesteśmy jedynym w Polsce regionem, w 
którym Samorząd Województwa tak aktyw-
nie zaangażował się w finansowanie oświaty. 
Jakie to przyniesie nam korzyści?

– Korzyści, których nie da się zmierzyć 
teraz. To będzie nasz zysk odczuwalny za 
10, może nawet 15 lat. Dziecko w wieku od 
5 do 9 lat rozwija się bardzo intensywnie. 
Właśnie na tym etapie musimy maksymalnie 
rozwinąć jego zdolności, rozbudzić aspiracje 
edukacyjne. Chcemy mu stworzyć możliwości 
jak najlepszego rozwoju. To zaowocuje w 
przyszłości.

Czy inne samorządy w Polsce dostrzegły 
nasze działania?

– Miałem kilka takich sygnałów. W cza-
sie ubiegłorocznych Targów Edukacyjnych 
uczestnicy spotkania kuratorów oświaty 
przyznali, że zazdroszczą naszym władzom 
oświatowym tak dobrego klimatu dla edukacji 
w regionie. Uważam, że współpraca między 
Samorządem Wojewódzkim, Kuratorium 

Oświaty oraz Świętokrzyskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli jest modelowa.

W wywiadach podkreśla Pan, że dzięki 
inwestycjom w oświatę stworzymy silną 
markę świętokrzyskiej szkoły. Dotychcza-
sowe wyniki ze sprawdzianów i egzaminów 
nie są zachwycające. Czy same pieniądze 
to zmienią?

– Na pewno same pieniądze – nie. Choć-
byśmy mieli najlepszy sprzęt, ale zabraknie 
elementu ludzkiego – dobrze wykształconej i 
kompetentnej kadry, to tej zmiany nie będzie. 
Pojawiają się ciekawe projekty, realizowane 
choćby przez ŚCDN – Szkolny Menadżer 
Projektów, które adresowane są do najak-
tywniejszych nauczycieli. To oni powinni 
być forpocztą tego środowiska. Warto, aby 
szkoły wyższe też trochę zeszły z piedestału. 
Z raportów wynika, że uczelnie nie kształcą 
na odpowiednim poziomie. Być może meto-
dy kształcenia, które stosują są przestarzałe. 
Nauczyciel musi być osobą z charyzmą – 
przewodnikiem, kimś, kto imponuje dzieciom, 
za którym chcą podążać. Chciałbym, aby 
nasze dzieci były uczone przez najlepszych 
fachowców.

Dziękuję Panu za rozmowę.
Rozmawiała: Martyna Głębocka
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Rozmowy

KARATEKA Z PIŃCZOWA

Rozmowa z Aleksandrem Staniszewem, Honorowym Profesorem Oświaty
W minionym roku został Pan Hono-

rowym Profesorem Oświaty. Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego uhonoro-
wał Pana pierwszym tytułem Ambasadora 
Ziemi Świętokrzyskiej, a wcześniej władze 
Pińczowa tytułem Osobowości Roku Miasta 
i Gminy Pińczów. Czy kolejne przyznawane 
tytuły robią jeszcze na Panu wrażenie?

– Jestem bardzo dumny z tytułu Honorowe-
go Profesora Oświaty – to najwyższy tytuł w 
oświacie, a w dodatku jestem pierwszym na-
uczycielem wychowania fizycznego nim uho-
norowanym. Dla mnie jednak największym 
ubiegłorocznym przeżyciem było zaproszenie 
do udziału w wystawie z okazji Jubileuszu 
90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie pt. „Oni też studiowali w AGH”, 
która trwała od maja do końca października 
2009 roku. Zaproszono 25 absolwentów, w 
tym Wiesława Ochmana, Edwarda Lutczyna, 
Piotra Chmielińskiego (odkrywcę źródeł 
Amazonki – przyp. red.). Wśród tych osób 
znalazłem się także ja. Duże wrażenie zrobiła 
też na mnie prestiżowa nagroda „Za rozwój 
karate w Polsce i na świecie”, którą odebrałem 
w 1997 roku w Naha z rąk gubernatora Pre-
fektury Okinawy. Na całym świecie wręczono 
zaledwie 50 takich nagród.

Dlaczego absolwent Akademii Górniczo-
Hutniczej został nauczycielem wychowania 
fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie?

– Po studiach pracowałem przez trzy lata w 
wyuczonym zawodzie. Jednak ze względu na 
moje hobby, jakim są sztuki walki, zdecydo-
wałem się na pracę w szkole. Poza tym jestem 
absolwentem tej szkoły, uczyła tu moja mama 
– chciałem podtrzymać tradycje rodzinne. Już 
w trakcie pracy ukończyłem studia podyplo-
mowe z wychowania fizycznego oraz studia 
pedagogiczne. 

Historia Pańskiej rodziny jest niezmier-
nie ciekawa. Czy może Pan opowiedzieć 
coś o sobie?  

–  Moja rodzina od strony mamy jest zwią-
zana z Pińczowem od wielu pokoleń. Mama 
skończyła dwa fakultety –  germanistykę i pe-
dagogikę. Ze strony ojca jestem z pochodzenia 
Macedończykiem. Mój tata był miłośnikiem 
szybownictwa. Przed wybuchem drugiej woj-
ny światowej zwabiła go do Pińczowa sława 
słynnej w Europie Szkoły Szybowcowej Po-
lichno – Pińczów. Tu poznał moją mamę.

Ile języków Pan zna?
– Kilka, ale nie na zasadzie biegłości w 

mowie i piśmie. Biegle mówię po angielsku i 
niemiecku. Trochę po rosyjsku, po bułgarsku, 
po japońsku – w karate wszystkie komendy 
wydawane są w tym języku. Porozumiewam 

się też mieszaniną języków, z którymi stykam 
się w czasie zawodów sportowych: hiszpań-
skim, francuskim. Śmieję się, że to takie 
esperanto w sztukach walki. Zazwyczaj jednak 
posługuję się angielskim. 

Wprowadził Pan do Polski i rozpro-
pagował dwie dyscypliny sportu: karate 
Shorin-Ryu i kobudo. Dziś karate Shorin-
Ryu uprawia w Polsce około półtora tysiąca 
osób. Skąd się wzięła Pańska fascynacja 
tymi sportami?

–  Cała moja młodość to różne dyscypliny 
sportu. Takie wówczas były czasy, dla mło-
dych ludzi sport był odskocznią od codzien-
ności. Od szkoły średniej interesowałem się 
sportami siłowymi. Początkowo poznawałem 
je z podręczników –  ktoś podarował mi bro-
szurę o karate i to napisaną po hiszpańsku. 

Na studiach, w 1974 roku, zapisałem się do 
sekcji karate. Po skończeniu AGH – sam na-
wiązywałem kontakty zagraniczne z różnymi 
organizacjami Shorin-Ryu. Karate powstało 
na Okinawie, a Shorin-Ryu  jest najstarszym 
jego stylem. Tam już od 1901 r. Shorin-Ryu 
był wprowadzony do szkół różnego typu jako 
część wychowania fizycznego.   

Studiował Pan karate u mistrza Katsuya 
Miyahiry, który w Japonii ma status „naro-
dowego skarbu kultury Japonii”. Jak Pan 
do niego trafił? 

–  Pod koniec lat 80. spotkałem mistrza Ke-
nyu Chinena, który został wydelegowany do 
Europy celem rozwijania tradycyjnych sztuk 
walki z Okinawy – karate i kobudo. Ćwiczę u 
niego systematycznie. W latach 90. pojawiły 
się możliwości podróżowania po świecie. 
Mogłem pojechać na Okinawę do mistrza 
Katsuya Miyahiry – sukcesora najstarszego 
(pierwszego) stylu karate. Tam sztuki walki 
postrzegane są w kategoriach artyzmu. Na 
Okinawie, jak wchodzę do dojo (sala ćwiczeń), 
to jestem jednym z najmłodszych, a mam 
54 lata. Tam karate ćwiczą panowie 70, 80, 
90-letni. To jest sport dla osób starszych. Dla 
osób młodszych na Okinawie i w całej Japonii 
jest baseball, to jest tam sport numer jeden. 
Nawet na najbardziej zapomnianej japońskiej 
wyspie funkcjonują przeważnie dwa obiekty – 
pierwszy to szkoła, wyposażona wyśmienicie 
w sprzęt sportowy. Sala gimnastyczna jest 
olbrzymia, a obok znajduje się ministadion 
lekkoatletyczny. Przy szkole obowiązkowo 
wybudowany jest basen, choć kilka kroków 
dalej można pływać w oceanie i to przez cały 
rok. Drugim obowiązkowym obiektem jest 
nowoczesny stadion do baseballu. Z gigan-
tycznym oświetleniem.

Trudno było obronić doktorat z zakresu 
filozofii sztuk walki na amerykańskim In-
ternational University w Missouri?

–  Nie było trudno. Pracę pisałem po an-
gielsku. Dotyczyła tematu, którym zajmuję 
się od lat, napisałem już około 200 artykułów 
do prasy specjalistycznej i dwie książki. Poza 
tym z tematów związanych z karate pisałem 
obszerne prace na studiach podyplomowych 
(AWF Poznań i UJ Kraków). Robiłem doktorat 
w Stanach, ponieważ tam sztuki walki stoją na 
odpowiednim poziomie. W Polsce nie ma tak 
wysokiej klasy ekspertów w tej dziedzinie.

Ma Pan jeszcze jakieś marzenia spor-
towe?

–  Tak, chciałbym zdać egzamin na 8 dan, 
to ostatni, który się zdaje. Ostanie dwa są już 
nadawane „za zasługi” dla karate.

Życzę powodzenia. 

Rozmawiała: Martyna Głębocka

Aleksander Staniszew, ukończył AGH w 
Krakowie, studia doktoranckie International 
University – Missouri USA, studia podyplo-
mowe na AWF w Poznaniu, WSP w Kielcach i 
UJ w Krakowie. W karate Shorin-Ryu posiada 
najwyższy w Europie Centralnej i Wschodniej 
stopień mistrzowski 7 dan oraz okinawski tytuł 
instruktorski Kyoshi (profesor), jak również naj-
wyższy w Polsce stopień mistrzowski 6 dan w 
Kobudo. Jest Profesorem Oświaty (wychowanie 
fizyczne), trenerem klasy II karate, menedżerem 
sportu, instruktorem sportu Shorin-Ryu karate 
oraz instruktorem rekreacji. Wykształcił ponad 
160 karateków z czarnym pasem.
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talenty łowię na haczyk
Rozmowy

Rozmowa z Radosławem Moskalem, Nauczycielem Roku 2009
Gratuluję tytułu Nauczyciela Roku. Jak 

Pan trafił do tego konkursu?
– Zgłosili mnie trzej uczniowie z klasy 4Te 

(technik elektronik – przyp. red.): Wojtek 
Pożoga, Mateusz Rusak i Hubert Kasprzyk. 
Poparli ich absolwenci mojej szkoły, czyli Ze-
społu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(dawna nazwa Zespół Szkół Hutniczych) oraz 
moi byli przełożeni, którzy wystawili mi bardzo 
dobre opinie. To ogromne poparcie uskrzydliło 
mnie. Jednak nie wierzyłem w sukces. Byłem 
szczęśliwy, kiedy okazało się, że jestem w fina-
łowej trzynastce. Zwycięstwo mnie zaskoczyło. 
Zwłaszcza, że jestem pierwszym nauczycielem 
przedmiotów zawodowych, który zdobył tytuł 
Nauczyciela Roku.

Na 500 uczniów uczących się w klasach 
drugich, trzecich i czwartych, poparły Pana 
w plebiscycie na Nauczyciela Roku 433 osoby. 
Jak Pan ich do siebie przekonał? 

– W naszej szkole jest dwadzieścia pięć klas, 
w tym sześć klas pierwszych. Na dziewiętna-
ście klas uczę tylko w ośmiu. Uczniowie klas 
pierwszych nie brali udziału w plebiscycie, 
gdyż wtedy mnie jeszcze nie znali i głosowa-
nie byłoby nieobiektywne. Łatwo wyliczyć, 
że moją kandydaturę wsparli także uczniowie, 
których nie uczę. Dlaczego? Po prostu – lubię 
uczniów. Często w czasie przerwy rozmawiam 
z nimi. Pytam, co słychać? Dzięki temu jestem 
rozpoznawalny w szkole. Nauczyciel musi 
mieć kontakt z młodzieżą. Trzeba być zarówno 
pedagogiem, jak i starszym kumplem, który jest 
w stanie zrozumieć problemy nastolatków. Nie 
szufladkuję ich na dobrych i złych. Uczeń musi 
wiedzieć, że najgorszy stopień może poprawić. 
Pewnie pomogło mi też to, że jestem absolwen-
tem tej szkoły. Potem studiowałem w Kijowie, 
na Politechnice.

Dlaczego wybrał Pan studia w Kijowie?
– Byłem finalistą Olimpiady Wiedzy Tech-

nicznej, mogłem wybierać uczelnię. Kilku 
kolegów studiowało w Kijowie i polecili mi tę 
uczelnię, w której uczyło się wówczas około 40 
tysięcy studentów z prawie stu państw. To były 
trudne, ale bardzo ciekawe studia. Ukończyłem 
z wyróżnieniem Wydział Elektrotechniki, kie-
runek – napęd elektryczny, specjalność – napęd 
elektryczny i automatyzacja urządzeń przemy-

słowych (5,5 roku). Z cie-
kawostek niezwiązanych z 
nauką muszę powiedzieć, 
że przeżyłem w Kijowie, 
w kwietniu 1986 roku, wy-
buch Elektrowni Atomo-
wej w Czarnobylu. Byłem 
wówczas na drugim roku 
studiów. 26 kwietnia uczy-
łem się do egzaminów w 
akademiku z kolegą Saszą. 
W pokoju było włączone 
radio, w pewnym momen-
cie podano informację, że 
w elektrowni atomowej 
był wybuch, są ofiary. 
Popatrzyłem na Saszę, a 
jemu z przerażenia prawie 
włosy na głowie dęba sta-
nęły. Ja nie zareagowałem 
aż tak mocno, ponieważ 
dokładnie nie wiedziałem, 
gdzie jest Czarnobyl. Do-
piero on mi powiedział, że 
elektrownia jest niespełna 
100 kilometrów od Kijo-
wa. Stosowaliśmy pry-
mitywne zabezpieczenia 
przed promieniowaniem, 
czyli mimo upałów zamy-
kaliśmy okna, wieszaliśmy 
w nich mokre ręczniki. Ktoś skopał przy aka-
demiku trawę. Zapamiętałem też ścisk i tłok na 
dworcu kolejowym. Przerażeni ludzie wysyłali 
dzieci do rodzin na południu kraju. Jechałem do 
Polski dopiero 8 maja. Mieliśmy szczęście, że 
po wybuchu chmura radioaktywna poszła na 
północ i ominęła Kijów. 

Dlaczego po studiach wybrał Pan pracę 
w szkole?

– To był trochę przypadek. Wróciłem z 
Kijowa i szukałem pracy w swoim zawodzie, 
ale miałem problem ze znalezieniem czegoś 
ciekawego. W trakcie studiów utrzymywałem 
kontakt ze swoją starą szkołą. W czasie wakacji 
czy ferii odwiedzałam nauczycieli. Ówczesny 
wicedyrektor pan Roman Kita oraz moja 
nauczycielka języka polskiego pani Henryka 
Trojanowska namówili mnie, aby rozpocząć 
pracę w szkole.

Czy w trakcie studiów myślał Pan, że wróci 
do szkoły w Ostrowcu i będzie uczył?

– Absolutnie nie. Po sześciu latach od opusz-
czenia murów szkoły wróciłem jako nauczyciel. 
Trochę dziwnie się czułem w pokoju nauczyciel-
skim. Już jako uczeń byłem lubiany przez grono, 
dlatego dość szybko się zaklimatyzowałem. 
Czułem sympatię nauczycieli, ich akceptację. 
Na początku byłem ze wszystkimi na pan, pani. 
Potem kilka osób zaproponowało mi przejście 
na „ty”. A w stosunku do uczniów, byłem jak 

starszy kolega. Kiedyś pani woźna chciała mnie 
ukarać za brak butów na zmianę.

Lubi Pan wyłuskiwać szkolne talenty. Jak 
wyłowić taki „nieoszlifowany diament” w 
35-osobowej klasie i doprowadzić do finału 
olimpiady?

– To nie jest trudne. Wystarczy kilka spraw-
dzianów czy klasówek. Daję ciekawe zadanie, 
takie z haczykiem. Jak widzę, że uczeń je roz-
wiązał, to wiem, że coś z niego można ulepić. 
Potem trzeba w tych młodych ludziach rozbu-
dzić pasje naukowe. Ważne jest, czy sami mają 
chęć do nauki. Bez tego nic się nie zrobi. To oni 
muszą chcieć. Jak widzę, że chcą, to podrzucam 
im materiały, zadania, problemy. Pokazuję, 
gdzie mogą szukać odpowiedzi. Oni muszą sami 
znaleźć rozwiązania. Wystarczy, jak nauczyciel 
pokaże uczniom drogę, dalej świetnie sobie 
radzą sami. Mają światłe głowy.

Co się Panu podoba z zawodzie nauczy-
ciela?

– Praca z młodzieżą. Każda styczność na-
uczyciela z młodym człowiekiem przynosi coś 
dobrego. I to działa w obie strony. Zarówno 
ja im coś daję, jak i oni mnie. Dzięki pracy w 
szkole czuję się młodszy. W czasie Konkursu 
na Nauczyciela Roku wielką radość sprawiło mi 
poparcie uczniów. Czy w innym zawodzie miał-
bym tyle satysfakcji i dowodów sympatii?

Rozmawiała: Martyna Głębocka

Radosław Moskal jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w 
Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wychował 36 finalistów 
i laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej, 5 finalistów i laureatów 
Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 9 finalistów i laureatów Olimpiady 
Innowacji Technicznych oraz laureatów innych konkursów wiedzy 
elektrotechnicznej. 

Organizatorami Konkursu na Nauczyciela 
Roku są: tygodnik „Głos Nauczycielski” i Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. W 2009 roku 
odbyła się ósma edycja konkursu. Laureat 
w nagrodę otrzymał statuetkę, „Złotą Kredę” 
od Nauczyciela Roku 2008, nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej – niecałe 5 tysięcy złotych, 
nagrodę od ZNP i inne nagrody od sponsorów. 
A szkoła uzyskała pamiątkową tablicę „Szkoła 
na Medal” oraz wyposażenie pracowni multime-
dialnej do nauki języków.
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XV KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ W KIElCACh

badania międzynarodowe
i wzory zagraniczne
w diagnostyce edukacyjnej

Jubileuszową, piętnastą, Konferencję 
Diagnostyki Edukacyjnej tym razem 

zorganizowano w auli Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczył 
jej znany pedagog, autorytet w dziedzinie po-
miaru dydaktycznego, prof. dr hab. Bolesław 
Niemierko. 

Konferencja, która zgromadziła pracowni-
ków naukowych, nauczycieli, egzaminatorów 
i wszystkich zainteresowanych diagnostyką 
edukacyjną z całej Polski była dla Kielc wy-
darzeniem naukowym. Jej organizatorami byli: 
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyj-
nej, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. 
Honorowy patronat objęli: Bożentyna Pałka-
Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Małgorzata Muzoł – Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty, Zenon Janus – Starosta 
Kielecki, Wojciech Lubawski – Prezydent 
Miasta Kielce.

Ze względu na ograniczone ramy niniejszej 
relacji, jej celem będzie jedynie zasygnalizo-
wanie tematyki poszczególnych wykładów. 

Tegoroczna konferencja miała wymiar 
międzynarodowy. Po raz pierwszy gośćmi 
konferencji byli profesorowie Uniwersytetu 
Jyväskylä z Finlandii, z kraju, który wzbudza 
duże zainteresowanie sukcesami fińskich 
uczniów w badaniach międzynarodowych 
PISA. Pokazanie źródeł fenomenu fińskiej 
edukacji i sposobów na osiąganie najlepszych 
wyników w nauce wzbogaciło problematykę 
konferencji.

Celem konferencji było podsumowanie 
dorobku międzynarodowych badań pedago-
gicznych i ukazanie wpływu wzorów zagra-
nicznych na rozwój diagnostyki edukacyjnej w 
Polsce. Była to także okazja do przedstawienia 
obszarów zainteresowań grup badawczych w 
Polsce, ważnych dla projektowania przyszłości 
krajowej diagnostyki edukacyjnej. Obrady ple-
narne skupione były wokół trzech zagadnień: 
„Paradygmaty edukacji”, „Międzynarodowe 
badania osiągnięć szkolnych” i „Nowe hory-
zonty diagnostyki edukacyjnej”. 

Konferencja rozpoczęła się wykładem 
prof. Bolesława Niemierki, zatytułowanym 
„Zachodni wiatr w edukacji”, w którym przed-
stawiony został wpływ zachodnioeuropejskich 

i północnoamerykańskich systemów na polski 
system edukacyjny z perspektywy ostatnich 
dwudziestu lat. Profesor wyróżnił cztery 
kierunki „zachodniego wiatru”, na poziomie 
teorii i praktyki, które najbardziej oddziałały 
na oświatę w Polsce, starając się także oddać 
emocje towarzyszące tamtym przemianom. 

Pierwszy kierunek wytyczali doradcy 
i prelegenci zagraniczni pozyskiwani dla 
nauczycieli, głównie Brytyjczycy, którzy 
pojawili się w Polsce na początku lat 90., 
przywożąc ze sobą zachodnią teorię pedago-
giczną. Ten konsultacyjno-prelekcyjny okres, 
który zaprezentował nową poetykę kontaktu 
z nauczycielem, stał się silnym impulsem do 
zmian, pozostawiając przede wszystkim mo-
tywację do uczenia się nowej dydaktyki przez 
samokształcenie i poznawanie programów 
unowocześniania oświaty. Ważne dla przemian 
edukacyjnych w Polsce okazały się wizyty 
studyjne polskich nauczycieli w szkołach 
zagranicznych, skutkujące z powodu dużych 
różnic kulturowych mocnymi przeżyciami w 
konfrontacji z nowymi doświadczeniami edu-
kacyjnymi. Postępową rolę odegrały także lek-
tury naukowe i staże zagraniczne krajowych 
teoretyków kształcenia i egzaminowania, 
szczególnie w zakresie budowania wspólnej 
teorii międzykulturowej. Kolejny kierunek 
zmian to prowadzenie wspólnych badań edu-
kacyjnych, o rozbudowanej problematyce i 
ponadregionalnym zasięgu. Profesor, wskazu-
jąc na diagnostyczne słabości wielkich badań 

pedagogicznych, dostrzega potrzebę badania 
pojedynczego nauczyciela. Jego zdaniem 
wciąż nie umiemy jeszcze łączyć wielkich 
badań pedagogicznych z analizą systemu i 
stylu pracy pojedynczego nauczyciela.

Szokujące odczucia wśród uczestników 
konferencji wywołał wykład prof. dra hab.
Wacława Zawadowskiego, emerytowanego 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego, zaty-
tułowany „Wpływ współpracy międzynarodo-
wej na nauczanie matematyki w Polsce”, który 

XV KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ. Kielce, 4-6 grudnia 2009 r.

Od lewej: prof. Bolesław Niemierko – przewodniczący XV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej i dr Henryk Szaleniec  
– prowadzący obrady

Wykład prof. Wacława Zawadowskiego o nauczaniu matema-
tyki w Polsce wzbudził wiele emocji
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stał się przyczynkiem do głębszej refleksji nad 
skutkami zmian, których dokonano w Polsce i 
krytycznego osądu polskiej edukacji. W ocenie 
profesora mimo wielkiego zrywu do poprawy 
edukacji w Polsce w latach 90. wpływ na to, co 
się dzieje w klasie szkolnej na lekcjach mate-
matyki był i jest niewielki i nie zawsze działał 
w pożądanym kierunku. Jego zdaniem dobry 
kontakt nauczyciela z uczniem jest najważ-
niejszy i ma największy wpływ na osiągnięcia 
szkolne. Styl „podawania matematyki” nadal 
jest za bardzo formalny – w klasie dominuje 
wykład nauczyciela z serią monotonnych, 
utrwalających zadań dla ucznia. 

Reformy nauczania matematyki, jakie 
podjęto w latach sześćdziesiątych w krajach 
anglosaskich pod nazwą Nowa Matematyka, 
i które dziesięć lat później dotarły również do 
Polski, nie powiodły się. Wszędzie przyczy-
ną niepowodzenia był brak przygotowania 
nauczycieli do zmian w nauczaniu matema-
tyki. Źródeł niedostatecznego przygotowania 
nauczycieli matematyki (ale także innych 
przedmiotów) do pracy w polskich szkołach 
profesor Zawadowski upatruje w samym 
kształceniu nauczycieli. Nie wykorzystano 
właściwie zagranicznych wzorców do popra-
wy kształcenia nauczycieli, aby przygotować 
kadrę nauczycielską do zmian. 

Mocno zabrzmiały zarzuty profesora, że 
w Polsce nie ma ani jednej szkoły wyższej 
dobrze kształcącej nauczycieli. Szkoły kształ-
cące nauczycieli nie mają swych wzorcowych 
szkół, w których można by praktycznie 
kształcić według najlepszych wzorców, tak 
jak w klinikach akademickich kształci się 
przyszłych lekarzy. Jego zdaniem nie można 
zmienić szkoły bez zmian w stylu nauczania 
przedmiotów i bez udziału nauczycieli, którzy 
uczą przedmiotów.

„Nowe kierunki w ewaluacji edukacyjnej 
jako część programu zapewniania jakości 
w Finlandii” to temat wystąpienia gościa 
zagranicznego, prof. Heikki K. Lyytinena 
z Uniwersytetu Jyväskylä, który wniósł 
wiele interesujących wątków do dyskusji 
o sposobach diagnozy polskiego systemu 
oświaty. Wykład przybliżył wiedzę o sys-
temie ewaluacji, któremu można przypisać 
duży udział w sukcesach fińskich uczniów w 
badaniach międzynarodowych i który należy 
do unikatowych w skali światowej. Podstawo-
wymi zasadami fińskiego systemu oceniania 
jest niezależność instytucji oceniających od 
osób decydujących o kształcie szkolnictwa, 
jego zarządzaniu i rozwoju, troska o jakość 
oraz jawność programu, zasad i kryteriów 
oceniania. Program oceniania ma wpływ na 
wyznaczanie nowych kierunków w edukacji, 
a dzięki powierzeniu oceny zewnętrznej gru-
pie ekspertów umożliwia również krytyczne 
spojrzenie na politykę edukacyjną. Wyniki 
oceniania są ogłaszane na forum publicznym, 
dzięki czemu ocena szkolnictwa poddawana 
jest debacie społecznej. 

Szczególną rolę w systemie ewaluacji 
odgrywa Rada ds. Ewaluacji Edukacji, której 
działalność daje podstawę do niezależnej 

międzynarodowego programu cyklicznego 
badania biegłości w czytaniu ucz niów szkół 
podstawowych PIRLS 2006 – Jak czytają 
dzieci w Polsce i na świecie?, i zidentyfiko-
wał problemy, które najbardziej trapią polską 
edukację. Profesor zaliczył do nich między 
innymi: start szkolny sześciolatków, chaos 
programowy (nad którym nikt nie panuje), 
zanik badań nad skutecznością rozwiązań 
programowych i materiałów dydaktycznych 
(nie jest obojętne, na jakich tekstach uczy się 
dzieci czytać), pol ska szkoła chętnie pracuje z 
dziećmi obiecującymi, ale zaniedbuje te, które 
wymagają większego wysiłku (stąd wzrost nie-
zadowolenia nauczycielek i dyrektorów szkół 
z uczniów). Zdaniem profesora, bez zmian 
statusu zawodowego nauczycieli niewiele uda 
się poprawić w polskiej oświacie.

Z zainteresowaniem wysłuchano kolejnego 
gościa z Finlandii, prof. Pasi Reinikainena z 
Uniwersytetu Jyväskylä, który w wykładzie 
„Fiński sukces w badaniach PISA” dokonał 
analizy fińskich wzorów na dobrą edukację, 
zwracając uwagę na wyniki fińskich uczniów 
osiągnięte podczas badań PISA w zakresie 
wszystkich dziedzin w roku 2000, 2003 i 2006. 
Dla polskiego odbiorcy niezwykle inspirujące 
było omówienie przyczyn sukcesu oświato-
wego Finlandii, które wywołało pytanie: Czy 
będziemy w stanie naśladować fińskie wzory 
w tym zakresie?

Dobre wyniki w badaniach PISA Finlandia 
zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i 
realizacji zasady równości szans edukacyj-
nych. Uczniowie, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, mają zapewnione takie same 
szanse rozwoju w całym kraju. Ogólnie 
wysokie standardy nauczania uwzględniają 
zarówno potrzeby słabszych uczniów, jak i 
tych najlepszych. Szczególne znaczenie ma 

oceny szkolnictwa. Rada powołuje niezależne 
działy planujące i oceniające oraz podejmuje 
decyzję o publikacji wyników oceniania. Dział 
oceniający w sposób autonomiczny przepro-
wadza proces oceniania, określa wyniki i 
rekomendacje, na co nie ma wpływu Rada. 
Jest także odpowiedzialny za gromadzenie 
wszystkich potrzebnych informacji, określa-
nie kryteriów, opisywanie stanu prac i prze-
kazywanie informacji o wynikach. Główne 
zasady, które obowiązują dział oceniający, to 
neutralność oraz wysoka jakość i wiarygod-
ność oceniania.

Kolejnym tematem części plenarnej konfe-
rencji był przegląd międzynarodowych badań 
osiągnięć szkolnych. Prof. Krzysztof Kona-
rzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej w Warszawie, omówił wyniki raportu 

Prof. Heikki K. Lyytinen przedstawił system ewaluacji eduka-
cyjnej w Finlandii

Od lewej: prof. Pasi Reinikainen podczas wykładu o sukcesach fińskich uczniów w badaniach PISA

dokończenie na stronie 8
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różnice między badaniami PISA, PIRLS oraz 
TIMSS,  pokazując ich pozytywny wpływ na 
krajowe badania osiągnięć uczniów.

Wykład dra hab. Mirosława Sobeckiego 
„Polska pedagogika uniwersytecka wobec 
przemian społeczno-kulturowych u wschod-
nich sąsiadów” pokazał nowy kierunek, w 
jakim zmierza współpraca polskich uczelni 
z partnerami na Wschodzie, nadal jeszcze 
silnie obciążona przeszłością. Na przykładzie 
Uniwersytetu w Białymstoku omówił zaanga-
żowanie polskiej pedagogiki w działania edu-
kacyjne na Wschodzie i próby przełamywania 
nagromadzonych przez wieki stereotypów i 
uprzedzeń. 

Ostatnia część obrad plenarnych przybliżyła 
nowe horyzonty diagnostyki   edukacyjnej. 
Prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz w 
wykładzie „Kapitał  ludzki i społeczny jako 
przedmiot badań  pedagogicznych” zapropo-
nował nową   metodologię pomiaru dydaktycz-
nego, obejmującego pomiar kapitału ludzkiego 
i społecznego w procesach edukacyjnych, 
pokazując nowy sposób myślenia o edukacji. 
Podstawowym narzędziem badawczym słu-
żącym do mierzenia kapitałów jest wirtualna 
taśma produkcyjna. To zupełnie nowe pojęcie, 
nawiązujące do koncepcji Henry’ego Forda 
zastosowanej w produkcji samochodów, a 
polegającej na rozbiciu skomplikowanego 
procesu produkcyjnego na wiele prostych 
operacji, zostało zaadaptowane do analizy 
działalności edukacyjnej szkoły. 

Dr hab. Roman Dolata w wykładzie 
„Cicha rewolucja w polskiej oświacie – pro-
ces różnicowania się gimnazjów w dużych 
miastach”, stosując analizę wariancji do 
wyników egzaminów gimnazjalnych w latach 
2002-2009, wyjaśnił dynamikę różnicowania 
się gimnazjów w dużych miastach. 

E-ocenianie to nowe rozwiązanie techno-
logiczne i organizacyjne, wprowadzane do 
oceniania prac przez zewnętrznych egzamina-
torów, które przybliżył dr Henryk Szaleniec 
w referacie „E-ocenianie to nie tylko zmiana 
technologii”. Przedstawił rezultaty przygoto-
wań do wprowadzenia e-oceniania w polskim 
systemie egzaminów zewnętrznych.

Drugi i trzeci dzień konferencji wypełniły 
obrady w sekcjach i dyskusje panelowe, 
poświęcone doniesieniom z badań o cha-
rakterze wielowątkowym, które pokazują 
zakres zainteresowań badawczych diagno-
styki edukacyjnej i kierunki dalszego jej 
rozwoju. Referaty wygłoszone w sekcjach 
poświęcone były następującym grupom 
tematycznym:

badania międzynarodowe
i wzory zagraniczne
w diagnostyce edukacyjnej
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Sekcja I. Edukacyjna wartość dodana – pre-
zentująca dorobek grupy badawczej pracującej 
pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty; 
Sekcja II. Konteksty uczenia się; Sekcja III. 
Od ekonomii do pomiaru – sygnalizująca włą-
czanie pojęć z zakresu nauk ekonomicznych 
do obszaru badań pedagogicznych; Sekcja 
IV. Humanistyka; Sekcja V. Nauki ścisłe; 
Sekcja VI. Ocenianie szkolne. W tej sekcji 
odnotowujemy wystąpienia konsultantów 
ŚCDN: Lidii Pasich – „Ocenianie kształtujące 
po polsku – innowacyjna propozycja rozwoju 
osobistego dla ucznia i nauczyciela” i Marii 
Krogulec-Sobowiec – „Co zrobić, aby uczeń 
polubił sprawdzanie i ocenianie?”. 

Z pewnością XV Konferencja Diagnostyki 
Edukacyjnej dostarczyła wielu naukowych 
przeżyć, pozwoliła zdobyć orientację na temat 
dorobku badawczego diagnostyki edukacyjnej 
w wymiarze międzynarodowym i krajowym 
oraz uchwycić tendencje dalszego rozwoju tej 
dziedziny naukowej.

wspólna praca nauczycieli i uczniów. Zada-
niem nauczyciela jest indywidualna opieka nad 
uczniem oraz uwzględnienie różnych potrzeb 
uczniów. Nauka w grupach o zróżnicowanym 
poziomie odbywa się z największą korzyścią 
dla słabszych uczniów, gdyż osiągnięcia 
najlepszych uczniów pozostają w zasadzie 
takie same, bez względu na przynależność do 
danej grupy.

Fińscy uczniowie w zasadzie nie mogą 
powtarzać klasy, szkoły muszą więc zapew-
nić wsparcie wszystkim uczniom, którzy nie 
mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych 
lub z nich w pełni korzystać. Średnia liczba 
uczniów w klasie należy do najniższych w 
krajach OECD (18 uczniów). Mimo to fiń-
scy nauczyciele uważają, że w tak licznych 
klasach trudno jest zadbać o indywidualne 
potrzeby uczniów. 

W Finlandii nauczyciele cieszą się ogrom-
nym poważaniem. Na szkolenie nauczycieli 
przeznacza się wiele środków, dzięki czemu 
wyróżniają się bardzo wysokim poziomem 
profesjonalizmu. Obdarza się ich dużym 
zaufaniem, mogą sobie zatem pozwolić na 
większą swobodę w prowadzeniu zajęć, mają 
prawo samodzielnego wyboru podręcznika, 
określenia zawartości kursu, sposobu oce-
niania, a także decydowania o kursach, które 
powinny się znaleźć w ofercie szkoły oraz 
przeznaczeniu szkolnego budżetu. Zawód 
nauczyciela jest bardzo ceniony i cieszy się 
popularnością wśród fińskich maturzystów. 
Nie jest łatwo dostać się na kierunek pe-
dagogiczny. Jedynie 20 procent aplikantów 
starających się o uzyskanie uprawnień na-
uczycielskich zostaje przyjętych, co ozna-
cza, że do zawodu trafiają osoby wysoce 
zmotywowane, uzdolnione i posiadające 
odpowiednie predyspozycje.

W Finlandii do rzadkości należą poważne 
konflikty polityczne i nagłe zmiany przewod-
niej myśli edukacyjnej, dzięki czemu rozwój 
edukacji powszechnej był w znacznym stopniu 
ułatwiony dzięki ogólnej zgodzie środowisk 
politycznych i kulturowych na kształt edu-
kacji.

Dr Maciej Jakubowski, pracujący w 
Organizacji Współpracy Ekonomicznej Roz-
woju OECD, w wykładzie „Międzynarodowe 
badania umiejętności uczniów a badania w 
Polsce” przedstawił czterdziestoletnią historię 
tych badań, ich zdobycze metodologiczne 
oraz sposoby wykorzystania wyników badań 
dla systemu oceny uczniów. Poddał analizie 

W przygotowaniu niniejszej relacji wyko-
rzystano tłumaczenia wykładów gości zagra-
nicznych oraz publikację zawierającą referaty 
konferencyjne, pod red. Bolesława Niemierki 
i Marii K. Szmigel, która ułatwi dokładne 
zapoznanie się z ich treścią. 

Barbara Skarżyńska
ŚCDN w Kielcach

dokończenie ze strony 7
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Edukacyjna Wartość Dodana to jeden z 
tematów obrad XV Krajowej Konferen-

cji Diagnostyki Edukacyjnej, która obyła się w 
dn. 4 – 6 grudnia 2009 r. w Kielcach.

Pojęcie wartości dodanej – kojarzone za-
zwyczaj z ekonomią – używane jest ostatnio 
coraz częściej także w odniesieniu do szkoły. 
Dzieje się tak ze względu na nowy sposób 
komunikowania wyników egzaminu gimna-
zjalnego, zwany wskaźnikiem Edukacyjnej 
Wartości Dodanej. Nad opracowaniem metody 
obliczania EWD dla polskiego sytemu edu-
kacyjnego od roku 2005 pracuje zespół pod 
kierownictwem dra hab. R. Dolaty, powołany 
przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Referaty wygłoszone na XV KDE w Kielcach 
przez przedstawicieli tego zespołu dotyczyły 
kwestii teoretycznych, związanych z meto-
dami szacowania i interpretacji trzyletnich 
wskaźników egzaminacyjnych oraz zastoso-
waniu EWD do konkretnych analiz. Wszystkie 
wystąpienia dostępne są w materiałach konfe-
rencyjnych.1 W niniejszym tekście, ze względu 
na bardzo skromny cel wypowiedzi, jakim 
jest upowszechnianie wiedzy na temat EWD, 
odwołam się jedynie do jednego z nich.

O tym, dlaczego EWD jest 
lepszą miarą efektywności 

pracy szkoły 
niż surowe wyniki

Jednym z ważniejszych powodów opraco-
wania EWD dla polskiego systemu edukacyj-
nego był zapewne fakt, że nieprzetworzone 
wyniki wprowadzonych w 2002 roku egzami-
nów zewnętrznych zbyt często były, i ciągle 
niestety są, bezpodstawnie wykorzystywane 
do oceny pracy szkół i skuteczności nauczania. 
Upowszechniane przez media automatyczne 
skojarzenie: niska średnia – słaba szkoła, 
wysoka średnia – świetna szkoła, wprawiło 
w ruch mechanizm „rankingu szkół” niespra-
wiedliwy zarówno dla placówek ocenianych 
jako słabe, jak i dla tych, które zajmują w nich 
doskonałą pozycję.

 Traktowana jako miara efektywności pracy 
szkoły średnia wyników nie pokazuje bowiem 
ani postępów uczniów, ani wysiłku nauczycieli 
i szkoły włożonego w pracę z uczniami. Nie 
uwzględnia tego, że „dobra” szkoła, która 
rekrutuje „dobrych” uczniów, będzie osiągała 
dobre wyniki w postaci wysokich średnich, a 
„słaba” szkoła, rekrutująca „słabych” uczniów, 
będzie osiągała słabe wyniki. 

Wykorzystywanie średniego wyniku szkoły 
jako kryterium oceny szkoły jest też efektem 
prostego, ale fałszywego rozumowania, że 
sukces ucznia na egzaminie zależy przede 

wszystkim, jeśli nie jedynie, od procesu 
edukacyjnego. Świadomość, że na wynik 
egzaminacyjny w znacznym stopniu rzutu-
ją wrodzone uzdolnienia ucznia, warunki 
rodzinne i środowiskowe, w których uczeń 
żyje, a nauczanie szkolne jest tylko jednym 
z czynników na niego wpływających2, każe 
szukać innego miernika jakości pracy szkoły 
niż surowe wyniki egzaminów. 

W przeciwieństwie do prostych, statystycz-
nych miar osiągnięć uczniów, Edukacyjna 
Wartość Dodana pozwala sprawiedliwiej 
ocenić wkład szkoły w końcowy wynik eg-
zaminacyjny, ponieważ „oczyszcza” surowy 
wynik egzaminacyjny z wpływu czynników 
indywidualnych i środowiskowych, których 
szkoła nie może przecież skutecznie kształto-
wać, jest w pełni neutralna względem poten-
cjału uczniów, z jakimi pracuje.

Jako metoda gwarantuje, że szkoły, które 
przyjmują uczniów o niskich wynikach ze 
sprawdzianu, nie będą za to „karane,” zaś 
te pracujące z uczniami o wynikach bardzo 
wysokich, za sam ten fakt nie zostaną „na-
grodzone”.

Ze względu na te walory dobrze by było, 
aby EWD zgodnie z oczekiwaniami jej twór-
ców, wyparła z przestrzeni publicznej średnie 
wyniki szkół.

Kilka zdań o metodzie  
i kalkulatorze EWD jako 

zaproszenie do poznawania
i wykorzystywania Edukacyjnej 

Wartości Dodanej
Wartość dodaną szkoły można zdefiniować 

jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku 
danego procesu edukacyjnego. Jako metoda 
EWD jest zestawem skomplikowanych tech-
nik statystycznych pozwalających w oparciu 
o zasoby „na wejściu” i zasoby „na wyjściu” 
oszacować wkład danej szkoły w końcowy 
poziom wiedzy uczniów (w zakresie spraw-
dzanym testem egzaminacyjnym) na danym 
etapie kształcenia. 

Obliczając EWD dla gimnazjów, porów-
nuje się wyniki z egzaminów zewnętrznych 
uzyskiwane przez uczniów „na wejściu” do 
szkoły z wynikami uzyskanymi przez nich 
„na wyjściu” cyklu kształcenia.3 Jednoroczny 
model EWD dla gimnazjów pozwala szacować 
wskaźnik EWD dla jednej edycji egzaminów 
zewnętrznych (sprawdzian po kl. VI i mający 
miejsce trzy lata później egzamin gimnazjal-
ny). Wykorzystuje się do tego technikę regresji 
liniowej (empirycznie wyznaczanej zależności 
pomiędzy skorelowanymi ze sobą zmiennymi, 
tu wynikami dwóch egzaminów zdawanych 
przez tych samych uczniów).

Ogólna logika szacowania EWD dla gimna-
zjów polega na tym, że na podstawie wyników 
uczniów o podobnym wyniku na sprawdzianie, 
szacuje się przewidywany wynik egzaminu 
gimnazjalnego danego ucznia. Wynik prze-
widywany ucznia można więc rozumieć jako 
uśredniony wynik na egzaminie gimnazjal-
nym grupy uczniów o tym samym wyniku na 
sprawdzianie.

Jeśli większość uczniów danej szkoły 
uzyskała wynik wyższy niż przewidywany, 
świadczy to o ponadprzeciętnie wysokiej 
jakości nauczania w szkole. Jeśli większość 
uzyskała wynik niższy niż oczekiwany, szko-
ła ta prawdopodobnie uczy słabiej niż inne. 
Sygnalizować to będzie ujemna lub dodatnia 
wartość wskaźnika EWD.

Ze względu na to, że EWD jest wartością, na 
którą oddziaływają również czynniki losowe 
(ponieważ oddziałują one na wynik egzaminu 
pojedynczego ucznia), powinna być prezen-
towana z odpowiednim przedziałem ufności. 
Tylko taki sposób komunikowania EWD jest 
poprawny ze statystycznego punktu widzenia 
i opisuje to, co w rzeczywistości EWD mierzy. 
Wskaźnik ten bowiem może jedynie wskazać 
przedział, w jakim leży prawdziwa jakość na-
uczania szkoły, a nie jej dokładną wartość.

Zainteresowani zagadnieniami związanymi 
z metodą szacowania i zastosowaniem EWD 
wyczerpujące informacje znajdą w Biulety-
nach Badawczych „Egzamin” Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej Nr 8/2006 i Nr 14/2007,4 
a także na stronie www.ewd.edu.pl.

Zastosowanie EWD
Metoda EWD może być stosowana do 

różnych celów przez różnych odbiorców 
wyników egzaminów zewnętrznych. Od 
2006 roku gimnazja mogą korzystać z 
przygotowanego przez zespół kalkulatora 
EWD. W roku 2009 opracowano kalkulator 
plus, który daje możliwość wprowadzania 
przez szkoły dodatkowych, uznanych przez 
użytkownika za ważne, kryteriów analizy 
wyników egzaminów.

Jednoroczny model szacowania EWD 
znakomicie ułatwia gimnazjom przeprowa-
dzenie ewaluacji wewnętrznej, ponieważ 
pozwala analizować efektywność nauczania 
w zakresie przedmiotów humanistycznych i 
matematyczno-przyrodniczych, efektywność 
nauczania w poszczególnych klasach, ale także 
np. skutki segregacyjnych metod dzielenia 
uczniów na oddziały, problemy równości 
szans edukacyjnych różnych grup uczniów, 
skuteczność różnych działań zmierzających 
do podniesienia jakości nauczania.

dokończenie na stronie 10
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Wykorzystywane w analizach wewnątrz-
szkolnych wskaźniki EWD wzbogacają re-
pertuar miar jakości pracy szkoły i powinny 
być traktowane jako komplementarne wobec 
nich.5

W 2009 roku CKE opublikowała także, 
obliczone na podstawie wyników egzaminów 
z lat 2006–2008, trzyletnie wskaźniki EWD 
dla polskich gimnazjów. Stanowią one ważne 
źródło informacji o gimnazjach przydatne 
dla organów nadzorujących i organów pro-

prowadzonych przez nauczycieli konsultantów 
ŚCDN. 

Ponad dwieście osób skorzystało w listo-
padzie 2006 r. z zaproszenia na konferencję, 
zorganizowaną przez ŚCDN we współpracy 
z Akademią Świętokrzyską, która miała na 
celu upowszechnienie wiedzy na temat tej 
metody. Kolejna konferencja, zorganizowa-
na przez Kuratorium Oświaty w Kielcach 
wiosną 2009 r., także cieszyła się zaintere-
sowaniem.

Dobrze przyjęta została oferta szkoleniowa 
ŚCDN dotycząca EWD. W roku szkolnym 
2009/2010 największą popularnością cieszą się 
szkolenia przygotowujące rady pedagogiczne 
do planowania wewnątrzszkolnych analiz wyni-
ków egzaminu zewnętrznego z wykorzystaniem 
EWD. Przełom w ich przebiegu nastąpił, od 
kiedy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 
Łodzi przygotowała dla poszczególnych gim-
nazjów dane potrzebne do kalkulatora EWD. 
Dzięki temu, że każdy dyrektor może pobrać po 
zalogowaniu się na stronie OKE dane swojego 
gimnazjum, szkolenie rady pedagogicznej od-
bywa się w oparciu o wskaźniki EWD szkoły. 
Pozwala to przekonać nauczycieli, jak wiele 
wartościowych informacji na temat efektów 
pracy szkoły można pozyskać dzięki EWD, 
zachęcić do inwestowania czasu i wysiłku w 
opanowanie tej metody.

Na kolejne spotkanie z EWD Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
zaprasza nauczycieli i dyrektorów gim-
nazjów naszego województwa 17 kwietnia 
2010 roku. Temat planowanej przez nas 
konferencji brzmi: „Edukacyjna wartość 
dodana miarą efektywności pracy szkoły”. 
Szczegółowe informacje zamieszczone będą 
na stronie www.wom.kielce.pl.

Bożena Kula
ŚCDN w Kielcach

1 A. Pokropek, Metody statystyczne wykorzy-
stywane w szacowaniu trzyletnich wskaźników 
egzaminacyjnych; F. Kulon, M. Majkut, Inter-
pretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej 
Wartości Dodanej; A. Rappe, Spójrzmy na 
efektywność wiejskich gimnazjów [w:] Bada-
nia międzynarodowe i wzory zagraniczne w 
diagnostyce edukacyjnej, pod. red. B. Niemier-
ki i M. K. Szmigel, Kraków 2009.

2 Patrz: raporty badawcze w Biuletynach 
CKE Nr 11, 12, 13.

3 R. Dolata (red.), Edukacyjna wartość 
dodana jako metoda oceny efektywności 
nauczania na podstawie wyników egzaminów 
zewnętrznych, CKE, Warszawa, 2007.

4 www.cke.edu.pl
5 E. Stożek, Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD 
w ewaluacji wewnątrzszkolnej, www.ewd.
edu.pl

6 Tamże
7 Art. 5a. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

dokończenie ze strony 9 także troski o efektywność pracy szkół, dla 
których jednostki samorządu terytorialnego 
są organami prowadzącymi.

Zauważyła, że wskaźniki EWD nie dadzą co 
prawda odpowiedzi na interesujące wszystkich 
samorządowców pytanie o stosunek efektów 
kształcenia do nakładów finansowych na szko-
łę. Zakładając jednak, że w obrębie tej samej 
jednostki samorządu terytorialnego szkoły są 
finansowane na podobnych zasadach, jako 
element różnicujący efektywność nauczania 
szkół można uznać ich zasoby wewnętrzne, 
m.in. potencjał uczniów na wejściu (mierzony 
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Dr Ewa Stożek z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi podczas swojego wystąpienia „Z EWD wśród samorządowców”

wadzących szkoły w ewaluacji zewnętrznej. 
Edukacyjna wartość dodana interesować 
zapewne będzie także rodziców i uczniów, 
dostarczając informacji przydatnych przy 
wyborze szkoły.

Samorządowcy 
jako odbiorcy EWD

Spośród referatów dotyczących EWD, 
zaprezentowanych w czasie XV KDE, szcze-
gólną uwagę chciałabym zwrócić na wystą-
pienie dr Ewy Stożek z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Łodzi, noszące tytuł: „Z 
EWD wśród samorządowców”6. Jego autorka 
postawiła dwa istotne pytania:

1) W jaki sposób organy prowadzące mogą 
wykorzystać trzyletnie wskaźniki edukacyjnej 
wartości dodanej?

2) Czy lokalna polityka oświatowa powinna 
uwzględniać EWD?

Na podstawie spotkań prowadzonych z 
przedstawicielami samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego, przyjęła, że zainte-
resowanie samorządów wynikami egzaminów 
zewnętrznych jest konsekwencją nie tylko 
obligujących je do tego zapisów prawa,7 ale 

wynikiem na sprawdzianie), merytoryczne i 
metodyczne przygotowanie kadry nauczyciel-
skiej, sposób zarządzania szkołą.

Wiedza o tym, jak szkoły wykorzystują 
posiadane zasoby – sugeruje dr Ewa Stożek – 
pozwoli samorządom ukierunkować działania 
podejmowane wobec szkół w zakresie np. poli-
tyki rekrutacyjnej (rejonizacja lub odstąpienie 
od niej, tworzenie klas autorskich, dwujęzycz-
nych), zarządzania szkołami (opiniowanie 
pracy dyrektora szkoły), przydzielania fun-
duszy na dodatkowe zajęcia (wyrównawcze, 
pozalekcyjne, dla uczniów zdolnych).

Wywód zamyka ważna konkluzja, że wskaź-
niki EWD nie powinny służyć do tworzenia 
rankingów szkół, ale do zrozumienia procesów 
w nich zachodzących i wdrażania działań 
wspierających ich rozwój.

Świętokrzyskie wobec EWD
EWD w województwie świętokrzyskim bu-

dzi coraz większe zainteresowanie. Przychyl-
nie informację o tej metodzie już we wrześniu 
2006 r. przyjęli dyrektorzy gimnazjów, którzy 
zapoznawali się z założeniami EWD i metodą 
jej obliczania na warsztatach szkoleniowych 
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Konferencja zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, organów 
prowadzących szkoły, uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół

Projekt „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”, realizowany 
przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
od stycznia do grudnia 2009 roku, był ukierunkowany na wyrównanie 
szans uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji obywatelskiej i po-
stawy przedsiębiorczości. Odniesienie celów projektu do kompetencji 
kluczowych, zdefiniowanych w „Zaleceniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej” z dnia 18 grudnia 2006 r., jest niezwykle 
istotne dla zmian programowych podjętych w polskiej edukacji. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych zostało uznane za warunek 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudnienia. To wymaga od szkoły podjęcia 
wysiłków i odejścia od dotychczasowych schematów kształcenia. 
Uczniowie muszą być coraz częściej stawiani w sytuacjach, które 
będą od nich wymagały samodzielnego rozwiązywania problemów, a 
dzięki temu będą mogli doskonalić potrzebne umiejętności i budować 
w sobie oczekiwane postawy. Praca nauczyciela wokół kompetencji 
kluczowych może być ciekawym sposobem pomocy uczniowi w jego 
osobistym rozwoju, środkiem do budowania w nim przekonania o 
swojej wartości.

Grupie sześciuset uczniów z trzydziestu gimnazjów wojewódz-
twa świętokrzyskiego, która wzięła udział w projekcie „Akademia 
Przedsiębiorczego Obywatela”, zaoferowano oryginalny sposób na 
rozwijanie kompetencji obywatelskich. Założeniem przedsięwzięcia 
było praktyczne wykorzystanie przez uczniów wiedzy obywatelskiej 
w konkretnych działaniach i przeżycie satysfakcji ze wspólnie podej-
mowanego wysiłku na rzecz najbliższego środowiska. Była to także 
odpowiedź na pogłębiający się w Polsce kryzys społeczeństwa obywa-
telskiego i spadek gotowości Polaków do angażowania się w działania 
społeczne. Ta sytuacja nie pozostaje obojętna na postawy młodzieży. 
Młodzi ludzie nie interesują się życiem publicznym, a tylko niewielki 
procent spośród nich należy do organizacji społecznych. 

Dla organizatorów projektu gimnazjaliści okazali się najbardziej 
odpowiednią grupą odbiorców, którą warto wyposażyć w umiejętno-
ści działania i uświadomić korzyści z aktywności społecznej. Okres 
gimnazjalny to szczególny czas kształtowania tożsamości młodego 
człowieka, budowania jego własnego wizerunku i dlatego kształcenie 
postaw obywatelskich na tym etapie edukacyjnym stanowi największe 
wyzwanie. Udział w projekcie miał zmotywować uczniów do podejmo-

wania wspólnych inicjatyw społecznych na rzecz szkoły i środowiska 
lokalnego również po zakończeniu projektu.

Projekt składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie 
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, których celem było przekaza-
nie wiedzy o demokracji i uświadomienie im cech i zadań obywatela 
demokratycznego państwa, kształtowanie aktywnej postawy przez 
zmobilizowanie ich do działania na rzecz środowiska w oparciu o 
znajomość problemów swojego otoczenia. Uczniowie poznali zasady 
pracy grupowej oraz planowania działań. Druga część projektu polegała 
na wykorzystaniu umiejętności obywatelskich uczniów w praktycznym 
działaniu. Uczniowie musieli dokonać analizy problemów szkoły 
i swojego środowiska, podjąć współpracę z różnymi instytucjami, 
władzami samorządowymi, poszukać sponsorów, aby przygotować 
inicjatywę obywatelską. Do dyspozycji mieli budżet w wysokości 
pięciu tysięcy złotych, przeznaczony na realizację przedsięwzięcia, a 
umiejętne wykorzystanie tych środków było dodatkowym sprawdzia-
nem przedsiębiorczości.

O tym, jak uczniowie zmierzyli się z tym wyzwaniem, mogli 
przekonać się uczestnicy konferencji podsumowującej realizację 
projektu „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”, zorganizowanej 
w WDK w Kielcach 9 grudnia 2009 roku. Podczas wspólnego spotka-
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nia uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów 
prowadzących szkoły podsumowano projekt. Obecni byli: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski 
Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Henryk Salwa, dyrektor Wydziału Wspierania 
Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty Norbert Krzystanek, przed-
stawiciel ŚBRR Barbara Turek.

Miłym akcentem dla dyrekcji i pracowników Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli było wystąpienie Marszałka Adama 
Jarubasa. Dziękując dyrektorowi Jackowi Wołowcowi i pracownikom 
ŚCDN za realizację projektu, powiedział: Podsumowujemy dzisiaj jeden 
z bardziej oryginalnych projektów realizowanych przez Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pomysłowość kadry zarządzającej 
ŚCDN zaskakuje mnie od początku, kiedy mam okazję pełnić mandat 
marszałka województwa. Mnogość różnego typu inicjatyw zmierza do 
tego, aby jakość nauczania była na jak najwyższym poziomie. Za jakiś 
czas będziemy mogli mówić o dopracowaniu się marki świętokrzyskiej 
szkoły. Przykład tej inicjatywy, która jest skierowana do gimnazjalistów, 
daje możliwość przygotowania młodzieży wkraczającej w dorosłość do 
aktywnej roli w społeczeństwie obywatelskim. Młodzież, dysponując 
własnym budżetem, miała możliwość przedstawienia swoich pomysłów 
na różnego typu inicjatywy społeczne w obszarze przedsiębiorczości, 
informatyki, zmierzających do poprawy warunków życia. 

Marszałek wspomniał również o projekcie, za sprawą którego mówi 
się o rewolucji w świętokrzyskiej oświacie. Dzięki środkom z budżetu 
województwa udało się pomyślnie przeprowadzić „Świętokrzyski 
Program Wsparcia Edukacji na Obszarach Wiejskich”. Na zakup 
pomocy dydaktycznych dla szkół, m.in. tablic interaktywnych, prze-
znaczono pięć milionów złotych. Jest to inicjatywa, jakiej nie zreali-
zowało żadne inne województwo w Polsce. Duży wkład w program 
ma grupa pracowników ŚCDN oraz Kuratorium Oświaty. Korzystając 
z okazji, Marszałek podziękował osobom, które zaangażowały się 
w projekt i dzięki którym można chwalić się wspólnym sukcesem. 
Samorząd Województwa przyznał nagrody: dyrektorowi Jackowi 
Wołowcowi, wicedyrektor Elżbiecie Dudek, Annie Trawce, Grażynie 
Pauli, Krzysztofowi Łysakowi i Annie Przeorskiej.

Koordynator projektu i prowadząca konferencję Elżbieta Dudek 
podsumowała realizację projektu. Osiągnięcie zakładanych przez or-
ganizatorów projektu celów potwierdza „Raport końcowy z realizacji 
projektu „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”, który otrzymali 

uczestnicy konferencji. Wyrażono nadzieję, że uczniowie będą trak-
tować udział w projekcie jako szansę na osobisty rozwój i możliwość 
wykazania się swoją aktywnością, która będzie kontynuowana w 
przyszłości. 

Projekt realizowany w szkołach nie mógłby zakończyć się suk-
cesem bez pomocy i wsparcia dyrektorów gimnazjów. Za wkład w 
realizację projektu podziękowano dyrektorom trzydziestu gimnazjów 
biorących udział w projekcie, których uhonorowano listami gratula-
cyjnymi. Podziękowania złożono również wójtowi gminy Oksa oraz 
burmistrzom Chęcin i Kunowa, obecnym na konferencji.

        
MŁODZI OBYWATELE W DZIAŁANIU

Podczas konferencji inicjatywy obywatelskie przedstawili ucznio-
wie z gimnazjów w Bielinach, Bilczy, Kunowie, Oksie i Woli Jachowej. 
Oglądający wystąpienia uczniów nie mieli wątpliwości, że entuzjazm i 
chęć działania młodych ludzi jest ogromna. Różnorodność tematyczna 
inicjatyw i ilość zaplanowanych działań pokazują duże możliwości 
koncepcyjne i organizacyjne uczniów, jeśli stworzy się im ku temu 
odpowiednie warunki. Wśród podejmowanych działań znalazły się mię-
dzy innymi: wycieczki edukacyjne, rajdy, spektakle teatralne, pokazy 
mody, konkursy, wystawy, happening, nauka tańca, koło fotograficzne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, fora, festyny, debata oksfordzka, kącik 
rekreacyjno-sportowy, salon odnowy biologicznej, gospodarstwo agro-
turystyczne, środowiskowe centrum kultury, zielona świetlica, szkolny 
radiowęzeł. Realizacja projektu wyzwoliła pomysłowość uczniów i dała 
im szanse na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. 

Uczniowie z Gimnazjum w Bielinach od dawna planowali stwo-
rzenie szkolnego radiowęzła, ale dopiero udział w projekcie pozwolił 
im częściowo zrealizować pomysł. Wybrali się do Programu Trzeciego 
Polskiego Radia w Warszawie, aby u takich dziennikarzy jak Wojciech 
Mann, Hirek Wrona, Michał Olszański zobaczyć, jak się przygotowuje 
i realizuje audycje. Jak mówią uczniowie, było to dla nich ekscytują-
ce doświadczenie. Uczniowie przyznali: Zajęcia w ramach projektu 
uświadomiły nam, ze przedsiębiorczość, pomysłowość i praca dają nie-
samowite efekty. Projekt APO stał się dla nas inspiracją do pozyskania 
funduszy od sponsorów na utworzenie radiowęzła, którego premiera 
odbędzie się dla całej społeczności szkolnej. Dziękujemy ŚCDN za 
umożliwienie nam wzięcia udziału w projekcie APO.

Uczniowie z Gimnazjum w Woli Jachowej zaskoczyli publiczność 
nie tylko ilością pomysłów na zaplanowanie swojej przyszłości, ale 

Tuż po wręczeniu nagród dyrekcji i pracownikom ŚCDN przez Marszałka Adama Jarubasa

Podziękowania za udział w projekcie odebrali dyrektorzy trzydziestu gimnazjów
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starannie przygotowanym programem artystycznym. Popisowe wy-
stępy uczniów ze śpiewem i tańcem, specjalnie przygotowane stroje, 
dekoracje, skecze zachęcały do zapoznania się z ofertą uczniów. W 
ramach inicjatywy „Przepustka do własnego biznesu” postanowili 
stworzyć kącik rekreacyjno-sportowy, salon odnowy biologicznej SPA, 
gospodarstwo agroturystyczne, Środowiskowe Centrum Kultury, które 
umożliwią im prowadzenie własnej działalności z uwzględnieniem 
potrzeb swojego regionu. 

Kącik rekreacyjno-sportowy chcą zorganizować w pobliżu gim-
nazjum na terenie jeszcze niezagospodarowanym, ale już wiedzą, jak 
go urządzić i jak zdobyć środki na jego urządzenie. Ma on zapewnić 
odpoczynek na przerwach śródlekcyjnych, rozwijanie zainteresowań 
sportowych, poprawianie własnej sprawności fizycznej podczas 
zajęć na świeżym powietrzu. Uczniowie zaplanowali międzyszkol-
ne rozgrywki sportowe, olimpiady sportowe, tematyczne festyny, 
spotkania klasowe, dyskoteki. W miły i pożyteczny sposób chcą 
spędzać wolny czas. Salon odnowy biologicznej to propozycja dla 
środowiska lokalnego niezapomnianej podróży do krainy piękna, 
gdzie można dokonać cudów, i to w zgodzie z naturą. Uczniowie 
polecają specjalności salonu: łysogórski masaż ciepłymi kamieniami 
pochodzącymi z Gołoborza, saunę, kąpiel mleczno-truskawkową w 
miodzie, lodowy masaż jodłowy. W kolejnych autoprezentacjach 

uczniowie przedstawili pomysły na zorganizowanie gospodarstwa 
agroturystycznego, pokazując również przykłady dobrych praktyk w 
najbliższym otoczeniu. Z kolei występ zespołu „Black Star” pokazał 
możliwości rozwijania zainteresowań artystycznych, jakie stwarza 
Środowiskowe Centrum Kultury. 

„Polak potrafi – jaką drogę wybrać, by osiągnąć sukces” to ini-
cjatywa uczniów Gimnazjum w Bilczy. Zaplanowali kilka wycieczek 
do zakładów produkcyjnych, aby poznać ludzi przedsiębiorczych, 
proces produkcyjny firm, ich historię, strategię reklamy. Zwiedzili 
Piekarnię pod Telegrafem, Fabrykę Porcelany w Ćmielowie, Galerię 
Sztuki Cezarego Łutowicza w Sandomierzu, specjalizującą się w 
wykonywaniu biżuterii z krzemienia pasiastego. Podczas prezentacji 
uczniowie powiedzieli: W czasie projektu cały czas dowiadywaliśmy 
się, kim jest przedsiębiorczy obywatel. Człowiek przedsiębiorczy potrafi 
wykorzystywać szansę pojawiającą się w otoczeniu i przekształcić 
ją w sukces. Po roku pracy możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy 
przedsiębiorczymi obywatelami.

Celem inicjatywy uczniów Gimnazjum w Kunowie było pogłębie-
nie wiadomości o swojej małej ojczyźnie. Chcieli dokładniej poznać 
historię i tradycje Ziemi Świętokrzyskiej, nawiązując kontakty m.in. 
z PTTK w Ostrowcu Św. i Urzędem Miasta i Gminy w Kunowie, 
organizując zajęcia historyczno-krajoznawcze, wycieczki edukacyjne. 
W prezentacji multimedialnej „Moja gmina miejscem dla przedsiębior-
czych obywateli” przedstawili historię, zabytki i atrakcje turystyczne 
Ziemi Kunowskiej.

Pomysłem uczniów Gimnazjum w Oksie jest „Zielona świetli-
ca”, która będzie miejscem spotkań dla dzieci i młodzieży z gminy i 
propozycją spędzania wolnego czasu. Postarali się o wsparcie władz 
lokalnych w zagospodarowaniu dziedzińca szkoły na świetlicę.

Realizacja projektu „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela” 
to okres wielkiej aktywności dla świętokrzyskich gimnazjalistów. 
Uczniowie mieli okazję zainteresować się sprawami dotyczącymi 
nie tylko ich szkoły, ale także gminy, powiatu, regionu i zrozumieć 
znaczenie aktywności obywatelskiej. Uwierzyli, że sami mogą mieć 
wpływ na rozwiązanie niektórych problemów. Poczuli się pewniej 
i we wspólnie realizowanych działaniach odnajdywali satysfakcję i 
możliwość rozwijania własnych zainteresowań. 

PRZYKŁADY INICJATYW OBYWATELSKICH 
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 

„AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO OBYWATELA”
    

Z MODĄ PRZEZ WIEKI 
Gimnazjum w Bęczkowie

    
Inicjatywa, w formie Dnia Otwartej Szkoły, nawiązuje do 

corocznej tradycji Gimnazjum w Bęczkowie, angażującej całe 
środowisko lokalne w życie szkoły. Charakter przedstawienia jest 
formą promocji szkoły wśród przyszłych uczniów gimnazjum, ich 
rodziców oraz całej społeczności lokalnej. W programie imprezy 
znalazły się: spektakl „Z modą przez wieki” z wykorzystaniem 
fragmentów dzieł literackich, pokaz mody współczesnej, konkurs 
na najciekawszą kreację postaci z danej epoki historycznej, przy-
gotowanie potrawy staropolskiej. Przedsięwzięcie było okazją 
do pogłębienia wiedzy na temat obyczajów i mody na przestrzeni 
wieków.

Taniec belgijski w popisowym wykonaniu uczniów Gimnazjum w Woli Jachowej

Pamiątkowe zdjęcie z udziału w projekcie – uczniowie Gimnazjum w Kunowie z nauczycielem, 
dyrektorem i burmistrzem Miasta i Gminy Kunów
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SPOTKANIE Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ 
   Gimnazjum nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach

    
Pomysł związany jest z historią miasta, zamieszkanego przed 

wojną w większości przez Żydów. Chęć zainteresowania się historią 
narodu żydowskiego wzbudziły liczne ślady kultury materialnej 
społeczności żydowskiej w Chęcinach, a także rozmowy z ludźmi, 
którzy pamiętają Żydów z tamtych czasów. W ramach inicjatywy 
uczniowie przygotowali wycieczkę do Warszawy, aby zwiedzić 
cmentarz żydowski, Getto Warszawskie, synagogę oraz Żydowski 
Instytut Historyczny. Te doświadczenia wykorzystali w prezen-
tacjach pt. „Żydzi w stolicy” i „Żydzi w naszej miejscowości”. 
Zorganizowali wystawę pamiątek po Żydach zamieszkujących 
Chęciny w przeszłości. Swoje działania przedstawili podczas kon-
ferencji dla uczniów i przedstawicieli władz lokalnych. 

    

SZKOLNA AKCJA KRYSZTAŁOWA 
Gimnazjum w Morawicy

    
Pomysł na projekt zrodził się z potrzeby integracji z pod-

opiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
w Kielcach przy ul. Kryształowej. Dla uczniów jest to sposób na 
pokazanie wartości, z którymi w codziennym życiu rzadziej się sty-
kają, natomiast dla podopiecznych ośrodka to okazja, aby przekonać 
się, że są akceptowani i mogą być równorzędnymi partnerami do 
współpracy, zabawy, przyjaźni, spotkań. W ramach projektu zorga-
nizowano wspólne wyjście na basen, zwiedzanie Ośrodka Tradycji 
Garncarstwa w Chałupkach, wycieczkę do jaskini Raj i na Święty 
Krzyż. Zorganizowano warsztaty tańca integracyjnego. Realizację 
projektu zaprezentowano na spotkaniu z udziałem powiatowych i 
gminnych władz samorządowych. Powstał program dalszej współ-
pracy z podopiecznymi ośrodka. 

    

STAN ŚRODOWISKA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY  
A GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim

    
Szkoła położona jest w unikatowym rejonie krajobrazowym, 

dlatego uczniowie szczególnie są uczuleni na negatywne skutki 
działalności ludzi: dzikie wysypiska śmieci, ślady wandalizmu 
w rezerwatach i ich otoczeniu. Uczniowie chcieli zwrócić uwagę 
dorosłych na problemy rodzimej przyrody oraz pokazać, że odpo-
wiednie wykorzystanie zasobów przyrody może przynieść wymierne 
korzyści dla środowiska. Uczniowie sporządzili dokumentację 
fotograficzną stanu czystości miejsc szczególnie cennych przy-
rodniczo w gminie; opracowali ankietę do mieszkańców na temat 
gospodarowania odpadami; przeprowadzili wywiad z pracownikiem 
ochrony środowiska na temat sposobów gospodarowania odpadami 
i planów gminy w tym zakresie; przeprowadzili inwentaryzację 
dzikich wysypisk śmieci w najbliższej okolicy szkoły. Dla spo-
łeczności lokalnej zorganizowali wykład na temat pozyskiwania 
środków unijnych na działania związane z ochroną środowiska 
i rozwojem wsi. Przeprowadzono debatę oksfordzką na temat 
„Gmina Stąporków dobrze gospodaruje odpadami”, w której wzięli 
udział m. in. przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska UM w 
Stąporkowie, Nadleśnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

FORUM PRZEDSIĘBIORCZYCH OBYWATELI 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

    
Uczestnicy zajęć stwierdzili, że warto byłoby gdzieś razem 

wyjechać, a zdobytą wiedzą i wrażeniami podzielić się z innymi. 
Uzgodniono, że w szkole zorganizują spotkanie z posłem reprezentu-
jącym ich miasto w Sejmie, porozmawiają o jego pracy, a następnie 
zorganizują wycieczkę do parlamentu. Kolejnymi działaniami było 
przygotowanie prezentacji multimedialnej „Byliśmy, widzieliśmy, 
zapamiętamy” oraz zorganizowanie Forum Przedsiębiorczych 
Obywateli, podczas którego podsumowano pracę uczniów biorących 
udział w projekcie APO. Dzięki inicjatywie uczniowie poszerzyli 
swoją wiedzę na temat władzy samorządowej.

    

NASZA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE 
Gimnazjum w Węchadłowie

    
Uczniowie zaproponowali, aby zrobić wystawę zdjęć robionych 

przez nich z różnych okazji. Jednak jakość zdjęć pozostawiała wiele 
do życzenia, dlatego postanowili założyć szkolne koło fotograficzne. 
Zajęcia poprowadził nauczyciel gimnazjum Marek Szczeciński 
– doskonały fotograf. Na zajęciach uczniowie poznawali zasady 
fotografowania, uczyli się obróbki zdjęć. Pojechali do Muzeum 
Regionalnego w Pińczowie na wystawę starych fotografii Pińczowa, 
aby zobaczyć, jak profesjonalnie przygotowuje się takie wystawy. 
Zorganizowali wystawę, na której zaprezentowali swoje zdjęcia 
pokazujące piękno regionu: krajobrazy, zabytki, kapliczki, przy-
drożne świątki, a także swoich rówieśników w różnych sytuacjach, 
ciekawe ujęcia roślin i zwierząt. Pokazali, że można mieć ciekawe 
zainteresowania i swoimi pasjami dzielić się z innymi. Swoje zdjęcia 
uczniowie eksponowali podczas konferencji w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z MUZYKĄ W TLE
Gimnazjum w Złotej

    
Sukcesy odnoszone przez uczniów Gimnazjum w projektach 

i konkursach z zakresu przedsiębiorczości zainspirowały ich do 
tego, aby pochwalić się nimi na szerszym forum. Zrodziła się 
inicjatywa łącząca temat przedsiębiorczości z zainteresowaniami 
muzycznymi i tanecznymi uczniów. W tym celu przygotowano 
oprawę muzyczną. Uczniowie zdobyli środki od sponsorów i zorga-
nizowali m.in. zajęcia nauki tańca, zakupili flety dla Zespołu Avista, 
nagrali film o przedsiębiorczych działaniach szkoły w związku ze 
zdobyciem Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Przedsiębiorczości, 
zorganizowali „wizyty z fizyką” pracowników Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach z atrakcyjnymi doświadczeniami po-
kazowymi. Podczas prezentacji na forum szkoły relacje uczniów o 
działaniach przedsiębiorczych Gimnazjum w roku 2009 przeplatane 
były muzyką w wykonaniu Zespołu Avista. Wystąpił także zespół 
taneczny i zespół wokalny.

         
                  Barbara Skarżyńska

         ŚCDN w Kielcach



Szybko zmieniające się potrzeby edukacyjne człowieka 
związane z rozwojem nowoczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych będą wymagały wprowadzenia no-
wych, efektywniejszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjają-
cych ustawicznemu rozwojowi człowieka. W krajach rozwinię-
tych Sieć jest wykorzystywana w coraz większym stopniu jako 
atrakcyjna metoda wspomagająca edukację szkolną. 

Internet jest technologią przełomową, która zmieniła wła-
ściwie każdą dziedzinę życia. Szkolny proces dydaktyczny 
również podlega znaczącym przemianom: zmienia się rola na-
uczyciela, uczeń ma do dyspozycji te same źródła informacji 
co nauczyciel, a sam proces uczenia się uniezależnia się od 
miejsca i czasu.

Jedną z metod wykorzystujących tę technologię w na-
uczaniu jest metoda e-learningu, czyli e-nauczanie, której 
poświęcony był projekt „e-Belfer — przygotowanie nauczy-
cieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształce-
niu”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli oraz OSI CompuTrain S.A. od marca do październi-
ka 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry 
systemu oświaty”.

Projekt polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń 
dla 150 nauczycieli województwa świętokrzyskiego, którzy po-
znali zasady pracy na platformie e-learningowej, narzędzia in-
formatyczne do tworzenia lekcji e-learningowych, metodologię 
i metodykę budowania kursów e-learningowych. Od początku 
szkolenia pracowali nad tworzeniem własnego kursu blended 
learningowego adresowanego do uczniów lub nauczycieli. 

Organizatorzy i uczestnicy projektu spotkali się 21 paź-
dziernika 2009 roku w Sali Lustrzanej WDK w Kielcach na kon-
ferencji podsumowującej realizację projektu. 

Obecni na konferencji: Lech Janiszewski, Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego i Lucjan Pietrzczyk, Święto-
krzyski Wicekurator Oświaty, w swoich wystąpieniach podkre-
ślali potrzebę podejmowania przedsięwzięć służących budowa-
niu społeczeństwa informacyjnego. 

Dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec podziękował koordynatorom 
projektu za ogromny wysiłek i zaangażowanie w przygotowa-
niu nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii 
w pracy dydaktycznej.

Duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji 
wzbudził wykład prof. dr. hab. Jana Madeya z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącego Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczące-
go Rady ds. Edukacji Informatycznej z Medialnej MEN 
na temat zasad edukacji internetowej, nazwanych de-
kalogiem e-nauczania. Od wielu lat jest opiekunem 
studenckich zespołów UW, które zwyciężają w między-
narodowych konkursach programistycznych. Jest także 
opiekunem młodzieży biorącej udział w Konkursie Prac 
Młodych Naukowców Unii Europejskiej, którego celem 
jest zachęcanie młodzieży do pracy badawczej i wybrania 
kariery naukowej.

Z satysfakcją prof. Madey wyliczał sukcesy, jakie pol-
ska młodzież odnosi w międzynarodowych konkursach
z różnych dziedzin wiedzy. Od 15 lat w finałach świato-
wych w programowaniu zespołowym medale zdobywają 
studenci pierwszego roku UW, co świadczy o tym, że wie-
dzę informatyczną zdobyli już w szkole. To jest zasługa 
nauczycieli. Zdaniem profesora często mówi się o patolo-
gii szkoły, a zbyt rzadko o efektach pracy nauczycieli.

Prof. J. Madey przedstawił historię e-learningu i trud-
ną drogę w zdobywaniu przez tę formę nauczania rów-
noprawnego miejsca w tradycyjnym procesie kształce-
nia. Przystąpienie Polski w 1999 roku do współtworzenia 
europejskiej przestrzeni edukacyjnej w ramach Procesu 
Bolońskiego oznaczało uznanie, że edukacja internetowa 
ma nie tylko rację bytu, ale powinna stać się normalnym 
elementem procesu dydaktycznego. 

Zdaniem prof. Madeya, niezależnie od krytyki e-na-
uczania, ta forma musi być rozwijana. Jest to niezwykle 
bogata propozycja edukacyjna, która może obejmować 
szerokie spektrum: od sytuacji, w której człowiek jest 
zostawiony sam sobie i ma możliwość korzystania tylko
z narzędzi — do sytuacji, kiedy jest niezwykle duże zaan-
gażowanie zespołu nauczającego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

E-learning – technologiczne wsparcie nauczania

Projekt „e-Belfer — przygotowanie nauczycieli 
do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

Zespół projektowy
Od lewej (siedzą): Lidia Stępień — specjalista ds. finansowych, Tomasz
Sokołowski — administrator systemu ISOS, Anna Trawka — kierownik pro-
jektu. Stoją: Grzegorz Wójcicki — administrator platformy e-learningowej, 
Grażyna Pauli — koordynator, Tomasz Szymczyk — specjalista ds. promocji

Goście, organizatorzy i uczestnicy projektu podczas konferencji końcowej



Dekalog e-nauczania, sformułowany w Centrum Otwartej 
i Multimedialnej Edukacji na Uniwersytecie Warszawskim, 
dotyczy modelu edukacji internetowej, w którym występu-
je pełne zaangażowanie nauczania w wykorzystaniu najnow-
szych technologii.

Dla uczestników projektu „e-Belfer — przygotowanie 
nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samo-
kształceniu” rozpoczynających swoją przygodę z e-learnin-
giem dziesięć przykazań edukacji internetowej to ważne 
wskazówki na przyszłość. 

Dekalog e-nauczania

Prof. Jan Madey

1. Łącz edukację internetową ze stacjonarną (Be blended)

W edukacji internetowej trzeba minimalizować straty wynikają-
ce z braku bezpośredniego kontaktu między prowadzącym zajęcia 
a uczestnikami i wykorzystywać wybrane cechy edukacji stacjonar-
nej. Należy dołączyć spotkanie „twarzą w twarz” — powinno to być 
spotkanie integracyjne i powinien to być egzamin końcowy. Znika 
wtedy problem identyfikacji osób studiujących — zdają tak samo jak 
ci, którzy uczyli się w trybie klasycznym.

2. Połóż większy nacisk na interakcję ze studentami niż na opraco-
wywanie wymyślnych, zautomatyzowanych narzędzi
Proces uczenia się jest żmudny i skomplikowany. Aby przejść przez 

wszystkie jego etapy, konieczne jest utrzymanie odpowiedniego po-
ziomu motywacji. Szalenie trudno jest opanować zmęczenie. Jeżeli 
jest za dużo swobody, to nadmiar wolności może okazać się zabójczy, 
ponieważ mimo chęci może wygrywać zmęczenie czy konkurencja 
w postaci atrakcyjnego filmu. 

Sukces potrzebuje widzów. Największy sukces nie cieszy, gdy nie 
mamy komu o tym powiedzieć. Dlatego przy tym trybie nauczania 
powinniśmy mniej nacisku kłaść na „multimedialne wodotryski”,
a więcej na dialog pomiędzy prowadzącym a uczestnikami i uczestni-
kami między sobą. 

3.  Utwórz grupę społeczną z uczestników zajęć, pracując w zespole 
z integratorem oraz asystentami

Aby zwalczać poczucie zagubienia w Sieci, trzeba utworzyć grupę 
społeczną z uczestników zajęć. Zajęcia w modelu edukacji interneto-
wej prowadzone są przez dwie osoby. Integrator to osoba, która zna 
wszystkich członków grupy, potrafi powiedzieć, co aktualnie robią i 
jakie mają problemy, pomaga im przejść przez fazę frustracji, ini-
cjuje i monitoruje dyskusje grupowe. Rolą asystenta w klasycznym 
tego słowa rozumieniu jest dobra znajomość merytoryczna i pomoc
w rozwiązywaniu problemów merytorycznych. 

4. Indywidualizuj poziomy trudności zajęć

Choć uczenie się w grupie jest bardziej efektywne, to jednak utrud-
nia indywidualizację poziomu trudności. Doskonałym przykładem in-
dywidualizacji jest siłownia, na której wszyscy ćwiczą w tym samym 
czasie i miejscu, ale z różnym obciążeniem oraz zestawem ćwiczeń 
indywidualnie dopasowanym. Analogicznie — zajęcia internetowe po-
zwalają na indywidualizację nauczania, która jest nie tylko po to, aby 
pomóc słabszym. Jest jeszcze ważniejsza dla tych, którzy są zdolniejsi, 
bardziej ambitni. Aby się nie nudzili, mogą otrzymać dodatkowe testy
i zadania do wykonania.

5. Stawiaj dobrze określone cele – nie przeładowuj programu

W edukacji internetowej bardziej niż w tradycyjnym nauczaniu ist-
nieje ryzyko przeładowania zbyt dużej ilości materiałów oraz liczby 
zadań. Naszą rolą powinno być nie samo dostarczanie informacji, ale 
przede wszystkim pomoc w przyswajaniu tych informacji i umiejętny 
dobór ilości informacji. 

6. Bądź multimedialny – w szczególności nagrywaj pliki dźwiękowe

Trzeba rekompensować straty wynikające z tego, że nie ma bezpo-
średniego kontaktu ze studentami. Należy robić wszystko, aby była 
jakaś namiastka tradycyjnego nauczania, np. nagrywać filmy, komen-
tarze do pracy studenta, dawać jak najwięcej informacji zwrotnej.

7. Planuj aktywność studenta, sprawdzaj stopień przyswojenia
wiadomości – automatyzuj testowanie

W tradycyjnym nauczaniu testy są po to, aby stawiać uczniowi oce-
ny. W edukacji internetowej testy służą do tego, żeby osoba ucząca 
się mogła lepiej się nauczyć. W związku z tym powinny one służyć 
osobie uczącej się do samooceny. Testy są ważną informacją o ak-
tualnym stanie wiedzy uczącego się. Powinno ich być jak najwięcej. 
Aby to było możliwe, trzeba wypracować metodykę automatycznego 
generowania testów i ich sprawdzania. Nasza rola polega na zaplano-
waniu ścieżki aktywności studenta, czyli tego, co i w jakiej kolejności 
powinien robić uczący się. 

8. Oddzielaj proces nauczania od fazy certyfikacji – pozwalaj na 
powtarzanie testów w fazie uczenia

Należy rozróżniać proces uczenia się od procesu weryfikacji i certy-
fikacji. W fazie pierwszej pomagamy studentowi się uczyć. Pozwalamy 
mu na wielokrotne wykonywanie tych samych testów, aby sam zainte-
resowany uzyskał pewność opanowania danego fragmentu materiału. 
Zaliczenie zadań w tej fazie jest warunkiem koniecznym, ale niewy-
starczającym do otrzymania certyfikatu. W fazie drugiej dbamy o to, 
aby certyfikacja wiedzy odbywała się w takich samych warunkach, jak 
na zajęciach stacjonarnych. Istotny jest efekt końcowy, który należy 
sprawdzić w konwencjonalny sposób.

9. Monitoruj proces dydaktyczny – w ankietach ewaluacyjnych
zadawaj pytania otwarte

Po wszystkich zajęciach zbieramy opinie studentów. Wypełnienie 
ankiety jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu. 
Stosujemy obligatoryjność, ponieważ nie ma innej metody, żeby po-
znać opinie wszystkich studentów. Ewaluacja polega na odpowiedzi na 
krótkie pytania typu: „Co należałoby zmienić w następnej edycji?”, 
„Jak oceniasz wkład pracy prowadzących?”, „Czy polecił(a) byś ten 
kurs innym? Jeżeli tak, to komu? Jeśli nie, to dlaczego?”. Uzyskane 
wypowiedzi na pytania otwarte niosą o wiele więcej informacji niż 
oceny punktowe.

10. Bądź elastyczny

W edukacji internetowej szczególnie łatwo jest przeładować pro-
gram. Nie warto trzymać się niewolniczo programu kursu. Analiza od-
powiedzi na testy (dostarczana przez system) pozwala wykładowcy 
zorientować się, jakie treści sprawiają studentom kłopot. Program 
nie tylko może, ale wręcz powinien być modyfikowany w zależności 
od poziomu grupy. Pamiętać należy, że proces nauczania jest kom-
promisem między oczekiwaniami wykładowcy a możliwościami grupy 
— lepiej zrobić mniej, a lepiej! 



Ewaluacja projektu
Anna Trawka, kierownik projektu, omówiła wyniki ewa-

luacji projektu. Obejmując refleksją wieloletnie doświad-
czenia zawodowe, przyznała, że w edukacji nie ma odwrotu 
od nowoczesnych technologii. Podczas realizacji projek-
tu miała okazję poznać ogromne możliwości zastosowania 
platformy e-learningowej w nauczaniu, a potwierdzeniem 
tego są kursy e-learningowe przygotowane przez uczestni-
ków szkolenia. 

Udział w szkoleniu wymagał od słuchaczy dużej aktywno-
ści, która była rejestrowana na platformie e-learningowej. 
Aktywność poszczególnych grup szkoleniowych w czasie ca-
łego szkolenia można było prześledzić na wykresie przygo-
towanym z wykorzystaniem interaktywnej bazy informacji 
na ten temat. 

W sumie na platformie e-learningowej uczestnicy
i trenerzy wykonali 502 890 różnych operacji: logowanie 
— 11 633, wyświetlanie elementów — 350 706, dodawa-
nie elementów — 36 317, edycja elementów — 31 066, 
komunikacja — 13 467.

Internetowe lekcje –
prezentacja wybranych prac

W czasie konferencji nauczyciele zaprezentowali efekty 
swojej pracy — kursy e-learningowe dla uczniów z różnych 
przedmiotów:
1. Monika Zawadzka-Chłopek, Zespół Szkół nr 29 w Kielcach:  

„Podstawy edycji grafiki. Tworzenie rysunków i obróbka 
plików graficznych w programie PhotoFiltre Studio” — kurs 
dla uczniów kl. I gimnazjum z informatyki.

2. Mariola Kosztołowicz, Gimnazjum w Morawicy: „Symetrie” 
— kurs dla uczniów gimnazjum na temat symetrii osiowej
i środkowej. 

3. Joanna Szpyt, Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach: 
„Tańce polskie”.

4. Grzegorz Szlefarski, Szkoła Podstawowa w Ćmińsku: „Nie 
taki konkurs straszny...” — kurs dla uczniów kl. V i VI, któ-
rego celem jest utrwalenie i poszerzenie wiadomości wy-
maganych w Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym. 

„Partnerstwo dla Przyszłości” 
na rzecz edukacji szkolnej
Gościem konferencji był także dr Jan Polak, dyrektor 

programu „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft, 
który omówił możliwości zastosowania platformy e-learnin-
gowej w edukacji. Program „Partnerstwo dla Przyszłości”, 
oparty na trzech filarach: Innowacyjne Szkoły, Innowacyjni 
Nauczyciele, Innowacyjni Uczniowie, udostępnia zaso-
by portali edukacyjnych, realizuje projekty wspierające 
funkcjonowanie szkół, np. e-Szkoła, organizuje szkolenia 
z wykorzystaniem wybranych form e-learningu w edukacji 
dzieci i młodzieży i w doskonaleniu nauczycieli. Działania 
edukacyjne programu wspierają realizację „Strategii rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”, 
przyjętej przez rząd w 2008 r. Firma Microsoft ufundowała 
upominki w postaci kamer internetowych dla nauczycieli, 
którzy opracowali najciekawsze projekty kursów. 

Wypowiedzi uczestników 
W przerwie konferencji nauczyciele uczestniczący w pro-

jekcie podzielili się refleksjami na temat szkolenia. Jedno-
myślnie podkreślają zalety e-learningu w pracy z uczniami.

Mariola Kosztołowicz, Gimnazjum w Morawicy: Ciągle 
musimy poszukiwać różnych sposobów motywowania uczniów 
do nauki. Wydaje mi się, że e-learning jest okazją, aby do-
trzeć do uczniów. Prowadzę zajęcia na platformie zdalnego 
nauczania i zauważyłam, że uczniowie bardzo chętnie pra-
cują, sprawnie, w terminie wywiązują się ze zobowiązań. 
Więc chyba sposób na uatrakcyjnienie nauki tkwi w nowych 
narzędziach.

Monika Zawadzka-Chłopek, Zespół Szkół nr 29 w Kielcach: 
Dzięki szkoleniu zorganizowanemu przez ŚCDN swoją wiedzę 
wzbogaciłam o to, jak wykorzystać wszystkie możliwości two-
rzenia kursu e-learningowego, żeby był dla uczniów ciekawy 
i atrakcyjny. 

Wykorzystanie e-learningu wpływa na zainteresowanie 
uczniów przedmiotem. Uczniowie mobilizują się podczas 
lekcji e-learningowej, pracują sprawnie, mają określo-
ny czas na wykonanie zadań, uczą się pracować w grupie, 
wspólnie rozwiązują problemy, tworzą projekty. To powodu-
je, że praca na takiej lekcji jest zdyscyplinowana, a mnie 
łatwiej jest pracować z uczniami.

Izabela Sarna, I LO w Ostrowcu Świętokrzyskim: Szkolenia 
e-learningowe oceniam bardzo dobrze. Część szkolenia już 
zrealizowałam z uczniami, którzy pracują wyśmienicie, są 
zmotywowani. Platforma e-learningowa to dla uczniów zu-
pełnie nowe narzędzie. Poznają nowe elementy: są np. fora 
dyskusyjne, zadania do wykonania. Zajęcia stacjonarne od-
bywają się na lekcji, potem przez tydzień realizujemy za-
jęcia na platformie. Uczniowie mają tydzień na wykonanie 
zadania w domu, o dowolnej porze dnia i nocy. Jesteśmy 
w kontakcie — uczniowie mogą napisać do mnie rano, ja 
zaraz im odpiszę, jeśli jestem na platformie.

Projekt ten oceniam bardzo wysoko. Uważam, że w tym 
kierunku powinni być dokształcani kolejni nauczyciele, bo 
ta forma pracy jest przyszłością.

Lidia Barwicka, Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym: 
Moje zainteresowanie projektem wynikało z dwóch powodów. 
Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego i od wielu 
lat prowadzę z dziećmi edukację informatyczną. E-learning 

Wicedyrektor ŚCDN Elżbieta Dudek 
wręcza upominki uczestnikom projektu



zaciekawił mnie jako nowa metoda, którą mogę w tej eduka-
cji wykorzystać. Drugi powód związany jest z tym, że prowa-
dzę szkolne centrum informacji multimedialnej i chciałam być 
bardziej pomocna w wykorzystywaniu wiedzy informatycznej 
w nauczaniu przedmiotowym przez nauczycieli mojej szkoły. 
Bardzo się cieszę z udziału w szkoleniu. To dla mnie bardzo 
duży zasób nowej wiedzy, którą wykorzystałam już do pro-
wadzenia kursu przygotowującego dzieci klas I-III do gminne-
go konkursu ortograficznego. Dzieci bardzo dobrze się bawią
i uczą. W przyszłości zamierzam organizować takie kursy. 

Jakie korzyści daje uczniowi kurs e-learningowy? 
Anna Trawka: Kurs e-learningowy jest dla ucznia spo-

sobem na samodzielne uczenie się we własnym tempie 
— kiedy ma na to czas i ochotę. W czasie 45 minut lekcji 
tradycyjnej uczeń może mieć akurat gorszą chwilę i brak 
ochoty do pracy. W domu może zajrzeć na platformę i zoba-
czyć, jakie zadania ma do wykonania, poszukać materiałów 
w Internecie lub skorzystać z materiałów przygotowanych 
przez nauczyciela i w oparciu o nie wykonać zadanie, roz-
wiązać test, który może być od razu sprawdzony i oceniony. 
Może zobaczyć swoje wyniki i zweryfikować, czy już posiadł 
wiedzę na dany temat, czy nie.

W ramach szkolenia nauczyciele przygotowywali 
własne kursy e-learningowe. Czy poradzili sobie
z tym zadaniem? 

Anna Trawka: Kursy były na różnym poziomie, co zapewne 
było wynikiem różnego poziomu zaangażowania nauczycieli 
i różnego stopnia umiejętności w zakresie TI. Opracowanie 
koncepcji kursu, przygotowanie materiałów, wykorzystanie 
różnych metod pracy jest czasochłonne i z tym nauczyciele 
mieli na ogół problem mimo okresu wakacji — a może wła-
śnie dlatego. 

Grażyna Pauli: Dla nauczycieli to był pierwszy kurs, któ-
ry samodzielnie opracowali. Nauczyli się narzędzia, poznali 
ideę e-learningu. Uważam, że jak na pierwszy raz, to były 
bardzo dobre kursy e-learningowe. Na naszej platformie 
powstało dużo ciekawych pomysłów dla uczniów i dla na-
uczycieli. To jest wstęp do dalszego rozwoju e-learningu.

Czy szkoły są przygotowane do stosowania e-learningu?
Anna Trawka: Do tego, żeby stworzyć szkołom szansę 

wykorzystania e-learningu, potrzebne są konkretne roz-
wiązania techniczne i administracyjne. Nauczyciele poznali 
narzędzie, ale nie mają dostępu do serwera. W tym zakre-
sie niezbędne są rozwiązania systemowe na poziomie regio-
nu i kraju. Ciągle nierozwiązany jest problem technicznej 
obsługi sprzętu, który w coraz większej ilości pojawia się 
w szkołach. Nauczyciele informatyki mają „na głowie” pra-
cownie komputerowe i mnóstwo zadań związanych z pracami 
administracyjnymi, do których szkoły wykorzystują kompute-
ry. Trudno sobie wyobrazić, aby kolejnym ich zadaniem było 
administrowanie platformą e-learningową. To, czy polskiej 
szkole uda się zrobić kolejny krok w kierunku wdrożenia me-
tody e-learningu zależy więc od tego, czy uda się stworzyć 
właściwe zaplecze techniczne. Oczywiście to nie jedyny wa-
runek powodzenia. Konieczne jest także właściwe przygoto-
wanie nauczycieli różnych przedmiotów oraz udostępnienie 
odpowiednich zasobów na portalach edukacyjnych.

Z czego jesteście najbardziej zadowolone?
Anna Trawka: Z tego, że same nauczyłyśmy się e-lear-

ningu. Dopóki uczestniczyłam w kursach e-learningowych, 
to tak do końca nie wiedziałam, co to znaczy prowadzić taki 
kurs. Musiałam bardzo dokładnie poznać to narzędzie i do-
piero teraz tak naprawdę wiem, na czym polega szkolenie 
metodą e-learningu. 

Grażyna Pauli: Dla nas jest to ogromne doświadcze-
nie. Mamy wiedzę i umiejętności na temat wykorzysta-
nia platformy. Kosztowało nas to bardzo dużo pracy, ale 
mamy satysfakcję, po pierwsze dlatego, że szkolenie po-
dobało się nauczycielom, wyrażali to w swoich opiniach, 
a po drugie jest to duży krok do przodu dla naszej placówki. 
Jesteśmy przygotowani do prowadze-
nia takich kursów, aby wspierać formy 
doskonalenia w ŚCDN. 

Tekst Barbara Skarżyńska
Opracowanie graficzne Tomasz Szymczyk

Nasze rozmówczynie
Mariola Kosztołowicz, Monika Zawadzka-Chłopek, Izabela Sarna, Lidia Barwicka

Nasze rozmówczynie

Projekt „e-Belfer — przygotowanie nauczycieli 
do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

Zrozumieć
filozofię e-learningu

Rozmowa z koordynatorami projektu — Anną Trawką
i Grażyną Pauli

Jak powstał pomysł na projekt „e-Belfer”?
Anna Trawka: Pomysł na projekt był odpowiedzią na od-

czuwaną w naszej placówce potrzebę, aby zmienić jakość 
prowadzonych szkoleń i zacząć wykorzystywać metodę 
e-learningu w całym tego słowa znaczeniu. Chciałyśmy zo-
baczyć, jak ta metoda sprawdzi się w praktyce.

I sprawdziła się?
Anna Trawka: Dzięki realizacji projektu wiemy, że plat-

forma e-learningowa daje ogromne możliwości wykorzysta-
nia różnych metod pracy z uczniem w celu wzbudzenia jego 
aktywności. Z opinii nauczycieli wynika, że uczniowie są za-
dowoleni z takiej formy. Trzeba jednak pamiętać, że dobre 
prowadzenie kursu e-learningowego wymaga od nauczyciela 
dużo pracy. Trzeba poświęcić czas na przygotowanie mate-
riałów, komunikację z uczniem, sprawdzanie prac itd. 

Czy szkolenia były trudne dla nauczycieli?
Anna Trawka: W projekcie brało udział 150 nauczycieli 

różnych przedmiotów, z różnych typów szkół. Warunek, jaki 
musieli spełnić to znajomość technologii informacyjnej. 
Zgłosili się nauczyciele na różnym poziomie zaawansowa-
nia. Największe problemy podczas szkolenia były ze zrozu-
mieniem filozofii i istoty e-learningu. 

Grażyna Pauli: Myślę, że największą barierą dla nauczy-
cieli było nie posługiwanie się TI, ale zaangażowanie się
w kurs. Platforma e-learningowa nie jest trudna, ale wyma-
ga dużo pracy i czasu. 
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Coraz więcej szkół zabiega o pozyskanie środków finansowych z 
funduszy unijnych na realizację projektów edukacyjnych, skutecznie 
wykorzystując ogromną szansę, jaką dla polskiej edukacji stwarza 
obecność Polski w Unii Europejskiej. Szczególnie duże możliwo-
ści zdobycia niebagatelnych środków dla szkół dostarcza Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, w perspektywie finansowej 2007-2013, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Nie bez powodu mówi się o „złotym wieku” dla polskiej edukacji. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest największym tego typu 
przedsięwzięciem w historii Unii Europejskiej, w ramach którego 
wsparcie uzyskują takie obszary, jak zatrudnienie, edukacja, integracja 
społeczna. Wśród dziesięciu priorytetów programu znalazły się dwa 
priorytety oświatowe: na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet 
III „Wysoka jakość systemu oświaty”, dla którego instytucją pośredni-
czącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, na poziomie regionalnym 
realizowany jest Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”, dla którego instytucjami pośredniczącymi są samorządy 
województw. Największą popularnością cieszy się Priorytet IX, a 
jego istotnym elementem są programy rozwojowe szkół i placówek 
oświatowych.

Tworzenie programów rozwojowych szkół z wykorzystaniem środ-
ków unijnych Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa za kluczowe 
przedsięwzięcie, które stwarza szkołom szansę na rozwój i uzyskiwanie 
pozytywnych zmian jakościowych. Programy rozwojowe szkół powin-
ny przyczyniać się do rozwoju uczniów oraz odpowiadać zdiagnozowa-
nym potrzebom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Takie 
rozumienie programu rozwojowego ułatwi szkołom wdrażanie zmian 
wynikających z reformy programowej i będzie stanowić instrument 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz wzmacniania zna-
czenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy 
rozwojowe szkół powinny być ukierunkowane na dostosowywanie 
kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także 
na przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. 

W tej sytuacji najważniejszym zadaniem dla szkół jest opano-
wanie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów eduka-
cyjnych. Projekt „Szkolny Menadżer Projektów”, realizowany przez 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach od 
lutego do listopada 2009 roku, wychodzi naprzeciw potrzebom na-
uczycieli województwa świętokrzyskiego w zakresie tworzenia i zarzą-
dzania projektami edukacyjnymi finansowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych. Podejmując się realizacji tego innowacyjnego projektu, 
jego organizatorom zależało nie tylko na wyposażeniu nauczycieli w 
niezbędne kompetencje w tym zakresie, ale także na uświadomieniu 
korzyści, jakie może przynieść szkole realizacja projektów edukacyj-
nych, aby była szkołą skuteczną, przyjazną i nowoczesną. 

Ważnym założeniem projektu była zmiana sposobu myślenia 
nauczycieli w kierunku myślenia projektowego, aby potrafili zdiagno-
zować potrzeby środowiska lokalnego i zyskali inspirację do podejmo-
wania zmian rozwiązujących w twórczy sposób istniejące problemy. 
Uczestnicy projektu mogli doświadczyć oczekiwanej zmiany, przygo-
towując wnioski projektowe. Powstało wiele ciekawych pomysłów. 
Niektóre z nich stały się gotowymi projektami i zostały złożone przez 
szkoły do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

W celu podsumowania realizacji projektu „Szkolny Menadżer 
Projektów” i utrwalenia jego rezultatów 26 listopada 2009 r. w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach została zorganizowana konfe-

Uczestnicy projektu „Szkolny Menadżer Projektów” podczas konferencji
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rencja dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Stała się ona okazją 
do pokazania efektów pracy uczestników projektu, porozmawiania o 
korzyściach wynikających z realizacji projektów edukacyjnych, a także 
zwrócenia uwagi uczestników konferencji na programy rozwojowe 
szkół i sposób ich tworzenia. 

Zakończenie realizacji projektu „Szkolny Menadżer Projektów” 
to powód do satysfakcji dla pomysłodawcy i koordynatora projektu 
Krzysztofa Łysaka, dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca, pracowni-
ków ŚCDN, a także instytucji wspierających realizację projektu: 
Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty. Swoim zadowo-
leniem z efektów projektu podzielili się obecni podczas konferencji 
przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych: Zdzisław 
Wrzałka – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Lech 
Janiszewski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Lucjan Pietrzczyk – Świętokrzyski 
Wicekurator Oświaty.

Do dyrektora Jacka Wołowca skierowano słowa podziękowania 
za aktywność w wykorzystywaniu środków unijnych przez ŚCDN, 
które uznano za jednego z ważniejszych beneficjentów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Goście konferencji wyrazili przekonanie, 
że pozytywnym skutkiem projektu „Szkolny Menadżer Projektów” 
będzie jeszcze większa motywacja szkół do wykorzystywania środ-
ków unijnych w ramach Programu Operacyjnego KL. Zdaniem Lecha 
Janiszewskiego zdobyte przez nauczycieli umiejętności pisania projek-
tów powinny przyczyniać się do rozwijania kompetencji kluczowych 
młodego pokolenia, aby aktywnie mogło uczestniczyć we współ-
czesnym świecie. Takie są społeczne wyzwania, które Amerykanie 
potraktowali jako swój patriotyczny obowiązek.

NAUCZYCIELE O SWOICH PROJEKTACH
Podczas konferencji zostały zaprezentowane trzy przykłado-

we fiszki projektowe opracowane w czasie szkolenia. Ich autorki 
opowiedziały o udziale w szkoleniu i korzyściach wyniesionych z 
projektu. 

Projekt „Rozwiń skrzydła”
Autorzy: Beata Kabała, Elżbieta Kozieł, Karolina Gadowska, 

Ewa Bujak
Beata Kabała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie 

Strawczyńskiej:
– W projekcie „Szkolny Menadżer Projektów” brałam udział wraz 

z trzema osobami z mojej szkoły, które po raz pierwszy zetknęły się z 
projektem. Ja od trzech lat kształcę się w zakresie projektów. Projekt 
wzbogacił naszą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia wniosku 
projektowego w generatorze wniosków, a także pokazał programy 
komputerowe, które są narzędziami ułatwiającymi tworzenie wnio-
sków i zarządzanie nimi. Narzędzia, które poznałam podczas szkolenia 
ŚCDN wykorzystuję jako koordynator realizowanego od października 
2009 r. w mojej szkole projektu „Akademia Spełniania Marzeń”. To 
pierwszy efekt szkolenia.

Fiszka projektowa, którą opracowałyśmy nosi nazwę „Rozwiń skrzy-
dła”.  Mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku nasz projekt zgłosimy 
do konkursu. Problem, który ujęłyśmy w fiszce projektowej to niska 
umiejętność rozwiązywania zadań problemowych z zakresu matematyki, 
przyrody i informatyki przez uczniów naszej szkoły. Wszystkie działania, 
które uwzględniłyśmy w tych trzech obszarach dotyczą uczniów klas 
I-III i IV-VI. Z zakresu matematyki stworzyłyśmy koło dla uczniów klas 
I-III „Kółko i krzyżyk” i koło dla uczniów kl. IV-VI „Mistrz SUDOKU”; 
z zakresu przyrody planujemy wyjazdowe sesje naukowe, wycieczki 
krajoznawcze dla młodszych uczniów naszej szkoły do Bałtowa, do 
„Ogrodu na Rozstajach” i do ZOO w Chorzowie oraz stworzenie Klubu 
Miłośników Przyrody, którego zadaniem będzie zorganizowanie ogrodu 
botanicznego na terenie szkoły. Działania, jakie zaplanowałyśmy z zakre-
su informatyki to zajęcia informatyczne „Szkolne graffiti” dla uczniów 
kl. I-III, którzy poznają tajniki wiedzy komputerowej oraz zajęcia infor-
matyczne „Czarodziejski kufer” dla uczniów kl. IV-VI, realizowane na 
podstawie innowacyjnej metody WebQuest.

Jesteśmy małą szkołą. W projektach dostrzegam dużo korzyści 
dla takich właśnie szkół. Fundusze strukturalne, które pozyskujemy 
wzbogacają naszą bazę dydaktyczną. Dzięki projektom rozwija się 
nasza placówka. W przyszłości chcemy zdobywać większe środki 
dla szkoły.

W podsumowaniu projektu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych 
oraz dyrekcja ŚCDN. Od lewej: Jacek Kowalczyk, Jacek Wołowiec, Lucjan Pietrzczyk, Lech 
Janiszewski, Zdzisław Wrzałka, Elżbieta Dudek

Od lewej: Beata Kabała, Lidia Rafalska
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Projekt „Komputerowe ABC”
Autorzy: Lidia Rafalska, Magdalena Siarek, 

Justyna Raczyńska, Iwona Wojtachnio
Lidia Rafalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach:
– Jesteśmy szkołą, która realizowała i realizuje projekty. Udział w 

projekcie „Szkolny Menadżer Projektów” pomógł nam odnowić wiedzę 
na temat projektów, ponieważ ona bardzo szybko się dezaktualizuje. 
Uważam, że szkolenie było na bardzo wysokim poziomie pod wzglę-
dem merytorycznym, sumienności i rzetelności osób prowadzących. 
Chylę czoła przed wszystkimi pracownikami ŚCDN, ponieważ dzięki 
nim bardzo wiele nauczyłyśmy się. Zdobyłyśmy wiedzę wysokiej 
jakości. Dowodem na to jest fakt, że już złożyłyśmy projekt, który jest 
trochę odmienny od innych projektów.

Projekt „Komputerowe ABC” został przygotowany w ramach dzia-
łania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” i 
jest skierowany do grupy 30 rolników ze wsi Skorzeszyce, którzy będą 
uczestniczyć w szkoleniu informatycznym i zdobywać umiejętności 
korzystania z technologii komputerowej. Myślę, że dzięki projektowi 
z korzyścią dla społeczności lokalnej przełamiemy stereotypy obecne 
w środowiskach wiejskich, że ludzie mają niższą motywację do do-
skonalenia się i rozwijania własnych potencjałów twórczych. Ocenę 
formalną projektu już przeszłyśmy, a to jest dowód na to, że zostałyśmy 
bardzo dobrze przygotowane. Mam nadzieję, że sukcesem będzie ocena 
merytoryczna naszego projektu. 

Projekt „Świętokrzyskie perełki”
Autorzy: Iwona Świątkowska – nauczyciel matematyki,  

dyrektor administracyjno-finansowy i Alina Hajdorowicz  
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

w Zespole Szkół Społecznych w Kielcach

Iwona Świątkowska: To już koniec szkolenia, a dla nas to oznacza 
początek pracy, bo nosimy się z zamiarem złożenia fiszki projekto-
wej, która powstała w czasie trwania tego kursu, w następnym roku 
kalendarzowym. Ale na tym nie poprzestaniemy. Na pewno będziemy 
pisać nowe projekty. 

Jeśli chodzi o przebieg kursu – byłyśmy zachwycone. Na począt-
ku nie miałyśmy w ogóle pomysłu na projekt, dopiero podczas zajęć 

zaczęłyśmy wszystko skrzętnie notować, zaznaczać słowa klucze, 
dużo pytałyśmy. Dzięki projektowi usystematyzowałyśmy wiedzę. 
Musimy pochwalić wszystkich prowadzących za ich profesjonalizm, 
rzetelność, komunikatywność. Ich wkład jest nieoceniony. Dzięki nim 
nasza wiedza została poukładana i dzięki nim napisałyśmy fiszkę, którą 
możemy przełożyć na projekt. To bardzo efektywne szkolenie. Udział 
w takim szkoleniu poszerza horyzonty, dodaje odwagi. 

Alina Hajdorowicz: Przystępując do projektu, nie miałyśmy 
żadnego doświadczenia. To wszystko zostało stworzone podczas 
szkolenia i to w czasie jednych zajęć, bo wcześniejsze zajęcia po-
świeciłyśmy na skrupulatne notatki. Chcemy wnieść trochę zmian w 
szkole na lepsze, pracować nowatorskimi metodami. Już w tej chwili 
wykorzystujemy metodę WebQuest, myślimy także o pracy na platfor-
mie e-learningowej.  Zależy nam na wsparciu uczniów zdolnych, bo 
wiadomo że są to często uczniowie odrzuceni przez grupę. Stawiamy 
na ucznia kreatywnego, poszukującego własnej drogi, a my będziemy 
stymulować jego działania.

Iwona Świątkowska: Nasza fiszka nosi tytuł „Świętokrzyskie 
perełki”, czyli p jak perfekcja, e – efektywność, r – rozumowanie, 
e – entuzjazm, ł – łatwość, k – kreatywność, i – intelekt. Dlaczego 
perełki? Bo tak traktujemy swoich uczniów – jak niepowtarzalne 
osoby i chciałybyśmy z nimi pracować niepowtarzalnymi metodami. 
Projekt jest skierowany do uczniów uzdolnionych klas I-VI szkoły 
podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, którzy będą rozwijać swoje 
kompetencje matematyczno-przyrodnicze poprzez udział w zajęciach 
pozalekcyjnych.

KORZYŚCI Z PROJEKTÓW
Interesujące dla uczestników konferencji było wystąpienie Dariusza 

Dąbka z Urzędu Gminy Bieliny, kierownika Referatu Rozwoju 
Zasobów Ludzkich i Turystyki. Wybór prelegenta nie był przypadkowy 
– Dariusz Dąbek jest laureatem konkursu Eurolider 2009, człowiekiem 
bardzo aktywnym w pozyskiwaniu funduszy unijnych, w których do-
strzega szanse na rozwój gminy. A gmina, w której pracuje, jest dobrym 
przykładem tego, że warto o takie fundusze się starać. 

Przedstawienie wybranych projektów zrealizowanych w gminie 
Bieliny stało się ilustracją do pokazania wielowątkowych korzyści, 
jakie odnoszą różne grupy beneficjentów: dzieci, rodzice, nauczyciele, 
szkoły. W działaniach gminy każda z tych grup jest ważna dla lepsze-
go integrowania środowiska lokalnego. Organizowane są zarówno 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji pozaszkolnej, jak i te związane z 
formami szkolnymi. Jednym z kilku projektów, który odniósł najwięk-
sze sukcesy edukacyjne był projekt „Bielinianie nie gęsi i swój język 
mają”, w którym uczestniczyli nauczyciele, ale także przedstawiciele 
kół gospodyń wiejskich, pracownicy instytucji kultury. Był to pionier-
ski kurs nauki gwary świętokrzyskiej, po raz pierwszy realizowany w 
naszym regionie. Projekt zakładał badania dialektologiczne, zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, opracowanie słownika gwary świętokrzyskiej. 
Istotne jest to, że uczestnicy projektu, głównie nauczyciele, przenosili 
doświadczenia z tego projektu do innych działań.

Wśród korzyści dla dzieci wynikających z udziału w projektach, 
Dariusz Dąbek wyliczył możliwość kształtowania kompetencji klu-
czowych z wykorzystaniem różnorodnych form zajęć, rozwój zainte-
resowań, aktywne spędzanie czasu wolnego, wzmocnienie motywacji 
edukacyjnych. Zajęcia na przykład z logopedą w ramach projektów 

Od lewej: Iwona Świątkowska, Alina Hajdorowicz
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pozwalają leczyć dzieci z dysfunkcji logopedycznych. Duże możliwości 
otwarcia na świat dla swoich dzieci dostrzegają również rodzice. 

Ciekawe jest także spojrzenie na korzyści dla środowiska lokalnego. 
Realizacja projektu i zarządzanie nim oznacza zdobycie nowych doświad-
czeń oraz umiejętności zawodowych przez nauczycieli. To także ważne 
dla nich doświadczenie na ścieżce awansu zawodowego oraz możliwość 
dodatkowego wynagrodzenia. Nauczyciele zwracają uwagę na korzyści 
w postaci programów multimedialnych, środków dydaktycznych dla 
szkoły, dzięki czemu poprawia się standard i komfort ich pracy. Dzięki 
projektom łatwiejszy jest kontakt z rodzicami. Każdy z projektów pozwa-
la na rozwój instytucjonalny szkoły, promocję w środowisku lokalnym, 
wzmocnienie współpracy z rodzicami i ich zaufania do szkoły. Działania 
w ramach projektu służą realizacji planu rozwoju szkoły.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dla koordynatora projektu Krzysztofa Łysaka zakończenie pro-
jektu to czas podsumowań i osobistych refleksji. Ewaluacja projektu 
dostarczyła mu wiele powodów do zadowolenia. Ocena wszystkich 
aspektów szkolenia przez uczestników była bardzo wysoka. Omówienie 
wyników ewaluacji zostało zawarte w publikacji „Raport końcowy z 
realizacji projektu „Szkolny Menadżer Projektów”.

W szkoleniach uczestniczyło 240 nauczycieli z 74 placówek, prze-
prowadzono 576 godzin szkoleń i 240 godzin konsultacji merytorycz-
nych, przygotowano scenariusze do 48 godzin zajęć  dydaktycznych, 
opracowano 74 fiszki projektowe.

Szczególną wartość dla Krzysztofa Łysaka mają rozmowy i twórcze 
dyskusje prowadzone podczas realizacji projektu. Dzięki nim mogła 
powstać publikacja wydana przez MEN „Fundusze unijne dla oświaty. 
Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, 
przyjazna, nowoczesna?”. Krzysztof Łysak i Małgorzata Jas, którzy są 
autorami poradnika beneficjenta, podjęli próbę zdefiniowania progra-
mów rozwojowych szkół. Podczas konferencji była okazja, aby zwrócić 
uwagę uczestników na to zagadnienie i przekazać ideę programów 
rozwojowych szkół. 

Pod pojęciem programu rozwojowego szkoły należy rozumieć 
kluczowe przedsięwzięcia mające charakter projektów lub działań 
projektowych podejmowanych w szkole/placówce w celu wyłonienia 
pozytywnej zmiany jakościowej wpisującej się w politykę edukacyjną 
regionu, państwa, Europy.

Trudno jednoznacznie określić, czym jest program rozwojowy 
szkoły z tego względu, że każda szkoła jest inna, stoi wobec innych 
problemów i innych potrzeb. Dlatego ważne było wyodrębnienie wspól-
nych cech, które powinny być spełnione przez programy rozwojowe 
szkół i placówek oświatowych, realizowane w Priorytecie IX PO KL. 
Programy rozwojowe powinny: 

• kompleksowo odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej 
i jej uczniów,

• trwale przyczyniać się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu 
szkoły/placówki oświatowej,

• zawierać określone cele, rezultaty i działania już na etapie apli-
kowania,

• działania określone w programie rozwojowym powinny się przy-
czyniać do rozwoju kompetencji kluczowych,

• pozostawać w zgodzie z polityką edukacyjną państwa.
Krzysztof Łysak podkreśla, że tworzenie programu rozwojowego 

może stać się przygodą i interesującym wyzwaniem, jeśli dobrze za-
planujemy jego poszczególne składniki: potrafimy jasno postawić cele, 
precyzyjnie określić rezultaty, dobrze zaplanować harmonogram działań. 
Tworzenie programu rozwojowego przypomina składanie puzzli – trudno 
złożyć ich elementy, jeśli nie mamy przed oczami obrazu, jaki ma powstać 
i jeśli nie wybierzemy strategii składania kompozycji.

W czasie konferencji mówiono także o roli zespołu projektowego, 
który decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Bez kompe-
tentnego zespołu nie byłoby możliwe sprawne zarządzanie budżetem 
projektu. Trudny obszar każdego projektu, jakim jest budżet, w przy-
stępny sposób omówiły wicedyrektor ŚCDN Elżbieta Dudek i Anna 
Przeorska w prezentacji „Nie taki budżet straszny, jak go malują”, 
przedstawiając trzy kroki, które pozwolą zapanować nad finansową 
realizacją projektu: pierwszy krok – kwalifikowalność wydatków, która 
oznacza możliwość sfinansowania działań z funduszy europejskich w 
ramach EFS, drugi krok – finansowa realizacja projektu, trzeci krok – 
rozliczenie finansowe projektu, czyli potwierdzenie tego, na co zostały 
wydane pieniądze zgodnie z zasadami obowiązującymi w POKL.

Na zakończenie konferencji Krzysztof Łysak podziękował 
zespołowi projektowemu, dyrekcji ŚCDN: Jackowi Wołowcowi, 
Alicji Stradomskiej i Elżbiecie Dudek oraz wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do sukcesu projektu. Zdaniem koordynatora projektu 
gwarantem sukcesu każdego projektu jest połączenie pasji i dyscypliny. 
Pasja umożliwia twórczą innowacyjność, dyscyplina projektowa okre-
śla zasady i reguły tworzenia oraz realizacji projektów. Menedżerowi 
projektów nie może zabraknąć ani jednego, ani drugiego. 

Niżej podpisana dziękuje panu Krzysztofowi Łysakowi za cenne 
doświadczenia zdobyte podczas opisywania kolejnych etapów realizacji 
projektu, a nauczycielom, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, 
dziękuję za to, że zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami z udziału 
w projekcie. 

Barbara Skarżyńska
ŚCDN w Kielcach

Krzysztof Łysak z zadowoleniem podsumował efekty projektu
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Do ważnych zadań Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach należy inicjowanie szeroko rozumianej 
współpracy między przedstawicielami samorządu 
terytorialnego i instytucjami odpowiedzialnymi 
za funkcjonowanie oświaty w celu tworzenia ko-
alicji na rzecz poprawy efektywności kształcenia 
w województwie świętokrzyskim. Wspólny dia-
log i podejmowanie długofalowych działań w tym 
zakresie uświadamiają znaczenie inwestowania w 
edukację pod kątem budowania zasobów kapitału 
społecznego, rozwoju regionu, a w konsekwencji 
podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

Kontynuacją wspólnych spotkań uczestników 
koalicji oświatowej była konferencja „Krok 
po kroku – jak budować strategię rozwoju 
edukacji w gminie?”, która została zorganizo-
wana przez ŚCDN 9 października 2009 roku 
pod hasłem „Taka przyszłość gminy, jakie w 
szkołach kształcenie”.

Przykładem strategicznego myślenia o rozwoju 
naszego regionu w kontekście jego konkurencyj-
ności wobec innych regionów kraju jest „Święto-
krzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji 
na Obszarach Wiejskich”, realizowany przez 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. To 
innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie, pole-
gające na wyposażeniu szkół wiejskich w sprzęt 
multimedialny, stwarza szansę na podniesienie 
poziomu atrakcyjności i efektywności kształcenia. 
W ramach programu ponad sto dwadzieścia szkół 
otrzymało tablice multimedialne, komputery, 
rzutniki multimedialne oraz oprogramowanie spe-
cjalistyczne. Podczas konferencji Marszałek Adam 
Jarubas uroczyście przekazał szkołom akty przy-
znania zestawów multimedialnych. Z satysfakcją 
mówił o zaangażowaniu Samorządu Województwa 
w działania, które za parę lat pozwolą mówić o 
fenomenie świętokrzyskiej szkoły. Zapowiedziana 
przez Marszałka kolejna edycja programu wsparcia 
szkół wiejskich świadczy o dostrzeganiu korzyści 
z tego typu przedsięwzięć, a potwierdzeniem tego 
są sukcesy edukacyjne innych krajów.

W czasie konferencji zademonstrowano możli-
wości wykorzystania tablicy interaktywnej w na-
uczaniu. Goście konferencji: Małgorzata Muzoł, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty i Adam Jarubas, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
osobiście mogli przekonać się, że wykonanie 
zadań za pomocą tego nowoczesnego narzędzia 
nie jest takie trudne. 

Na społeczny wymiar inwestowania w edu-
kację na poziomie społeczności lokalnej zwró-
ciła uwagę uczestnikom konferencji dr Marta 
Bucholc z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w wykładzie „Mądra i prze-
myślana strategia edukacyjna źródłem sukcesu 
gminy”. Wyjaśniając filozofię tworzenia strategii 
edukacyjnej dla wspólnoty lokalnej, dr Bucholc 
odwołała się do pojęcia dobra wspólnego. Inwe-

stowanie w wykształcenie mieszkańców gminy 
jest inwestycją dwojakiego rodzaju. Z jednej 
strony jest to inwestycja w indywidualne dobro 
kształconych osób, ponieważ wykształcenie 
pozwala im się rozwijać, realizować, zwiększa 
ich szanse życiowe. Jest to także inwestycja w 
dobro wspólne, rozumiane jako wartość, z której 
korzystają wszyscy członkowie zbiorowości 
żyjącej razem. Dane statystyczne pokazują, że 
co druga osoba, która rodzi się w danej gmi-
nie, spędza całe życie tam, gdzie się urodziła i 
wykształciła. Tutaj będzie wychowywać swoje 
dzieci, pracować, płacić podatki, przyczyniać 
się do pomnażania bytu ekonomicznego. Przez 
udział w przestrzeni publicznej będzie tworzyć i 
zmieniać rzeczywistość gminną, a jako uczestnik 
wspólnoty komunikacyjnej będzie współtworzyć 
społeczeństwo obywatelskie. Ciężar przewidywa-
nia tych skutków spoczywa na liderach wspólnot 
lokalnych i jest ogromnie ważny dla przyszłości 
wspólnoty. Od ich decyzji w sprawie wychowania 
i kształcenia dzieci i młodzieży zależy to, kim 
będą przyszli członkowie wspólnoty i jaki będzie 
ich stosunek do dobra wspólnego.

Jednym ze środków umożliwiających pomna-
żanie dobra wspólnego mieszkańców gminy 
jest strategia edukacyjna, której sens polega na 
dostrzeganiu związku pomiędzy jakością kształ-
cenia przyszłych członków lokalnej społeczności 
a sukcesem wspólnoty, rozumianej jako grupa 
ludzi, którzy zostaną razem. W realizacji tego 
celu potrzebne jest strategiczne myślenie o 
kształceniu przyszłych obywateli wspólnoty 
lokalnej, ponieważ wychowanie jest procesem 
długofalowym, którego skutki będą odczuwalne 
w dłuższej perspektywie. 

Filozoficzny aspekt myślenia strategicznego 
o edukacji polega na dawaniu i odbieraniu szans 
edukacyjnych członkom wspólnoty. Mądra i 

przemyślana polityka eduka-
cyjna władz samorządowych 
stwarza mieszkańcom gminy 
szanse na lepsze wykształce-
nie, powiększając dzięki temu 
ich sferę wolności, rozumianą 
jako sfera wyboru. Nie można 
zmusić ludzi, aby korzystali z 
dawanych im szans, ale przez 
błędne działanie czy zanie-
chanie można takie szanse im 
zabrać, ograniczając wolność. 
Dlatego ważne jest, aby prze-
konać członków społeczno-
ści lokalnej do współpracy 
na rzecz budowania dobra 
wspólnego.

Podczas konferencji kon-
sultanci Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli przedstawili pro-

pozycje wsparcia samorządów lokalnych w 
budowaniu efektywnej strategii edukacyjnej. 
Lidia Pasich zwróciła uwagę na wybrane frag-
menty Raportu „Kapitał Intelektualny Polski”, 
który powinien służyć za ważną inspirację przy 
planowaniu rozwoju edukacji w gminach. Maria 
Bednarska, trener Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, w prezentacji „Program Comenius w 
województwie świętokrzyskim – jak wykorzystać 
środki europejskie?” przedstawiła możliwości, 
jakie stwarza program Comenius dla uczniów, 
nauczycieli i przedstawicieli samorządów. Bożena 
Kula i Małgorzata Jarosińska omówiły wyniki an-
kiety skierowanej do przedstawicieli samorządów 
podczas konferencji „Razem lepiej – o dobrą szko-
łę, o wyższą jakość życia”, zorganizowanej przez 
ŚCDN we wrześniu 2008 roku. Ankieta dotyczyła 
stopnia wykorzystywania przez organ wykonaw-
czy jednostki samorządu terytorialnego informacji 
na temat wyników egzaminów zewnętrznych w 
szkołach. Zaoferowano wsparcie samorządów w 
realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem 
najnowszych zmian prawa oświatowego.

 Wicedyrektor ŚCDN Elżbieta Dudek i 
Krzysztof Łysak w prezentacji „Możliwość 
wykorzystania środków unijnych w kreowaniu 
polityki edukacyjnej gminy/powiatu/regionu” 
scharakteryzowali priorytety Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki i zaoferowali pomoc 
w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych. 
Program MEN doposażenia polskich szkół w 
środki dydaktyczne „Radosna szkoła” oraz rolę 
samorządu i szkoły w efektywnej realizacji 
tego programu przedstawiła Katarzyna Janus z 
Wydawnictwa MAC Edukacja. Zapoznała z moż-
liwościami dofinansowania szkół województwa 
świętokrzyskiego w 2010 roku. 

Barbara Skarżyńska
ŚCDN w Kielcach

Współpraca z samorządami województwa świętokrzyskiego

EDUKACJA  
JAKO DOBRO WSPÓLNE

Dr Marta Bucholc z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia filozofię tworzenia strategii 
edukacyjnej gminy



3) oferty twórczych, a jednocześnie inno-
wacyjnych1 propozycji programowych (np. 
Warsztaty Benchmarkingu z cyklu „Wokół 
kompetencji kluczowych”, wizyty studyjne 
w ramach Klubów Twórczych Dyrektorów 
Przedszkoli i Szkół Podstawowych, Forum 
Dyrektorów, projekt wspierania uczniowskich 
uzdolnień „Taki jak Mozart”, niestandardowe 
formy upowszechniania informacji pedago-
gicznej – np. e-czytelnia prasy oświatowej 
i in.);

4) odważne sięganie po „tematy przyszło-
ści”, wyprzedzające wprowadzanie dyrektyw i 
zaleceń dla oświaty, konsekwentne stosowanie 
„systemu wczesnego reagowania” na sygnały, 
wynikające m.in. z badań, strategii rozwoju UE, 
Polski i regionu – w myśl zasady: „Noe zaczął 
budować Arkę, ZANIM zaczęło padać!”2. 

Tekst Krzysztofa Łysaka pt. „Fundusze 
unijne źródłem inspiracji do twórczego rozwią-
zywania problemów metodą projektu” został 
umieszczony w publikacji, wydanej dzięki 
wspólnym wysiłkom Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu oraz Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji. Idea artykułu opiera się na 
przekonaniu o konieczności myślenia projek-
towego nie tylko w realizacji przedsięwzięć 
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Impulsy do dyskusji

I Ogólnopolska Konferencja 
„Innowacyjne zarządzanie 

w polskiej oświacie”
Warszawa,  27 października 2009 r.

Czy „nowe” znaczy zawsze „wartościo-
we”? Czy „pierwsze” znaczy zawsze 

„odkrywcze”? Czy „ciekawe” znaczy zawsze 
„twórcze”? Czy „oryginalne” znaczy zawsze 
„kreatywne”? Czy kreatywność jest synoni-
mem innowacyjności?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w Świę-
tokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
od wiosny 2009 r. – wtedy właśnie dr Jan Fazlagić 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
zaprosił nas do dyskusji o celowości zorgani-
zowania ogólnopolskiej konferencji na temat 
innowacyjnego zarządzania w polskiej oświacie. 
A później – o jej koncepcji, celach, organizacji. 
Wreszcie – o udziale przedstawicieli ŚCDN w 
konferencji oraz w pierwszej w Polsce debacie 
przeprowadzonej w formie Web 2.0 z możliwo-
ścią uczestnictwa na żywo przez Internet.

Rok 2009 był Rokiem Innowacji i Kreatyw-
ności w Unii Europejskiej. O możliwościach, 
jakie stwarza ta akcja dla kreatywnych i 
innowacyjnych podmiotów systemu oświaty 
rozmawialiśmy z Janem Fazlagiciem we wrze-
śniu 2008 roku, kiedy to odwiedził Kielce jako 
prelegent na konferencji, tradycyjnie inauguru-
jącej współpracę ŚCDN ze szkołami w nowym 
roku szkolnym. Prelegent – to jedno. Prekursor 
i ekspert problematyki zarządzania wiedzą w 
oświacie oraz innowacyjności w zarządzaniu 
oświatą – to drugie. Partner w aktualnie reali-
zowanych innowacyjnych przedsięwzięciach 
ŚCDN – to trzecie. 

W efekcie tej zadzierzgniętej jesienią 2008 
roku współpracy z Janem Fazlagiciem mieliśmy 
okazję uczestniczenia 27 października 2009 r. w 
I Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacyjne 
zarządzanie w polskiej oświacie”. Występo-
waliśmy w kilku rolach:

1) prelegentów reprezentujących system 
doskonalenia nauczycieli w dyskusji o inno-
wacyjności i kreatywności w oświacie (Jacek 
Wołowiec, dyrektor ŚCDN oraz Małgorzata Jas, 
kierownik Pracowni Doskonalenia Nauczycieli 
i Doradztwa Metodycznego);

UDZIAŁ ŚCDN  
W DEBATACH PUBLICZNYCH 
O ROZWOJU OŚWIATY

2) współautorów publikacji „Innowacyjne za-
rządzanie w polskiej oświacie” (Krzysztof Łysak, 
kierownik Pracowni Projektów Europejskich);

3) uczestników debaty on-line (Małgorzata 
Jas).

Prelekcja Jacka Wołowca i Małgorzaty Jas 
dotyczyła innowacyjnego zarządzania pla-
cówką doskonalenia w okresie zmiany, której 
wyznacznikami są m.in.: reforma programowa, 
nowy model nadzoru pedagogicznego, próby 
modernizacji systemu doskonalenia i doradztwa 
metodycznego. Wystąpienie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem słuchaczy. W dyskusji 
na forum oraz w opiniach wygłaszanych w 
kuluarach konferencji wyrażano uznanie dla:

1) spójności działań wojewódzkiej placówki 
doskonalenia nauczycieli z regionalną polityką 
edukacyjną (np. komplementarność działań 
Marszałka Adama Jarubasa podejmowanych 
w ramach „Świętokrzyskiego Programu 
Wspierania Edukacji na Obszarach Wiejskich” 
z projektem ŚCDN „Nauczyciel XXI wieku”, 
finansowanym z EFS – poddziałanie 9.1.4.);

2) modelu zarządzania placówką doskona-
lenia przez:

a) powoływanie i wspieranie pracy zespołów 
zadaniowych działających w obszarach ade-
kwatnych do wyzwań przyszłości (np. opra-
cowujących strategię rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów i nauczycieli);
b) działanie w partnerstwie z instytucjami 
edukacji, kultury, biznesu i poszukiwanie 
nowych form współdziałania tych podmio-
tów;
c) promowanie przykładów dobrych praktyk 
edukacyjnych w szkołach i nowatorskich 
sposobów zarządzania oświatą w jednostkach 
samorządu terytorialnego;
d) tworzenie warunków do łączenia pasji 
z dyscypliną – profesjonalne planowanie 
działań, wynikających z unikalnych zainte-
resowań i talentów konsultantów;
e) realizację ważnych dla poprawy jakości 
edukacji projektów unijnych („Akademia 
Przedsiębiorczego Obywatela”, „Szkolny 
Menadżer Projektów”, „e-Belfer”);
f) sprawną i skuteczną realizację zadań 
statutowych ŚCDN w ramach pracowni 
działających w strukturze placówki;

1 Jan Fazlagić, opierając się m.in. na Psychologii 
twórczości Edwarda Nęcki, pisze: „Twórczy pro-
dukt cechuje się koniunkcją dwóch cech: nowość i 
wartość. W myśl tej definicji wytwory nowe, bez-
wartościowe nie zasługują na miano twórczych, 
podobnie jak wytwory wartościowe, ale nienowe. 
(...) Innowacyjność różni się od twórczości tym, 

że innowacyjność jest pojęciowo bliższa ekono-
mii i zarządzaniu, a twórczość psychologii. W 
innowacyjności liczy się efekt pozytywny, czyli 
trwała zmiana organizacyjna. W twórczości chodzi 
o stworzenie ponadprzeciętnego utworu. Nie ma 
mowy o innowacyjności bez twórczości, natomiast 
nie każde twórcze rozwiązanie staje się innowa-

cją”. (J. Fazlagić, Skąd wiedzieć, że nasze dzieło 
jest kreatywne?).
2 Za: Adam Łaszyn, Jak poradzić sobie z kryzysem 
wizerunkowym? Materiały dla uczestników VI 
Forum Dyrektorów 2009 na temat „Marka szkoły, 
czyli jak „prawie” robi wielką różnicę” – ŚCDN, 
Kielce, 18 marca 2009 r.



1. „Edukacja wczesnoszkolna” – Mał-
gorzata Jas,

2. „Szkoła podstawowa, klasy 4-6” – 
Krzysztof Łysak,

3. „Gimnazjum” – Jacek Wołowiec, 
dyrektor ŚCDN,

4. „Szkolnictwo ponadgimnazjalne” – 
Elżbieta Dudek, wicedyrektor ŚCDN.

Autorami wyżej wspomnianego „Porad-
nika” są konsultanci ŚCDN: Małgorzata Jas 
(kierownik Pracowni Doskonalenia Kadry 
Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego) 
oraz Krzysztof Łysak (kierownik Pracowni 
Projektów Europejskich).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt 
prezentowania – zarówno w „Poradniku”, 
jak i podczas seminariów – przykładów 
dobrej praktyki z realizacji projektów edu-
kacyjnych współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej przez szkoły z naszego 
województwa. Realizacja większości tych 
projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia 
i zaangażowania władz samorządowych.

Zachęcamy Państwa do lektury „Porad-
nika” oraz prezentacji zamieszczonych 
na stronie internetowej MEN (relacja z 
konferencji na stronie: www.konferen-
cje-edukacja.pl). Jesteśmy przekonani, 
że materiały te będą przydatne zarówno 
osobom odpowiedzialnym za oświatę w 
jednostkach samorządu terytorialnego, jak 
i kadrze szkół i placówek oświatowych 
w efektywnym pozyskiwaniu i wykorzy-
stywaniu środków unijnych na realizację 
projektów edukacyjnych.

     
 Krzysztof Łysak

ŚCDN w Kielcach
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Ogólnopolska Konferencja 
„Fundusze unijne 

dla rozwoju szkół”
Warszawa, 4 listopada 2009 r.

Tworzenie programów rozwojowych 
szkół powinno być kluczowym przed-

sięwzięciem mającym charakter projektów 
lub działań projektowych podejmowanych 
w szkołach i placówkach oświatowych w 
celu uzyskania pozytywnej zmiany jako-
ściowej.  Jednak przede wszystkim pro-
gramy rozwojowe powinny być tworzone 
z myślą o konkretnej szkole lub placówce 
oświatowej i przyczyniać się do rozwoju jej 
uczniów oraz odpowiadać zdiagnozowanym 
potrzebom dydaktycznym, wychowawczym 
i opiekuńczym. 

Takie rozumienie programu rozwojowego 
ułatwi szkołom wdrażanie zmian wynikają-
cych z reformy programowej. Zmieni sposób 
myślenia, kierując je bardziej na efekt  po-
dejmowanych działań niż proces. Pomoże 
również szkołom sięgać po środki unijne na 
realizację projektów edukacyjnych.

Tymi słowami minister Katarzyna Hall 
zachęcała wszystkich zainteresowanych 
wykorzystaniem funduszy europejskich na 
rozwój oświaty do udziału w Ogólnopol-
skiej Konferencji pt. „Fundusze unijne 
dla rozwoju szkół”, zorganizowanej przez 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 4 
listopada 2009 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji poświęcona była 
programom rozwojowym szkół z wyko-
rzystaniem środków unijnych w kontekście 
nowej podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 
Uczestnikami konferencji byli przede 
wszystkim potencjalni beneficjenci Prio-
rytetu III i IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz osoby działające w 
obszarze oświaty.

W konferencji wzięło udział ponad 600 
osób. Byli wśród nich parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów, dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych oraz nauczy-
ciele. Prezentacje ekspertów oraz dyskusja 
panelowa z udziałem uczestników skupiała 
się wokół etapów kształcenia: edukacji 
wczesnoszkolnej, szkół podstawowych 
– klasy 4-6, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych.

Niewątpliwym sukcesem województwa 
świętokrzyskiego było zaproszenie kadry 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli zarówno do opracowania 
„Poradnika Beneficjenta” na temat „Jak 
budować programy rozwojowe szkół, 
by edukacja była skuteczna, przyjazna 
i nowoczesna?”, jak i do prowadzenia, 
we współpracy z przedstawicielami Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, czterech 
seminariów problemowych w ramach 
konferencji: 

finansowanych ze środków UE, ale również 
w codziennej pracy szkoły, nauczyciela, dy-
rektora. (Publikacja dostępna na stronie www.
innowacyjne-zarzadzanie.pl). 

W transmitowanej w Internecie debacie 
uczestniczyli jako paneliści: Jan Fazlagić, 
Renata Gut (psycholog, współautorka książek 
„Zarządzanie sobą” oraz „Cechy osobowe 
dyrektora szkoły a styl zarządzania”), Anna 
Sobala-Zbroszczyk (dyrektor II Społecznego 
LO w Warszawie) oraz Małgorzata Jas (ŚCDN). 
Dyskusja panelistów, reprezentujących różne 
środowiska oświatowe oraz różne poglądy na 
temat innowacyjności, okazała się interesująca 
nie tylko dla obserwatorów obecnych w sali 
konferencyjnej hotelu „Marriot” w Warszawie, 
ale także dla internautów. Analiza oglądalności 
i aktywności wirtualnych uczestników debaty 
dowiodła, że pierwsza w Polsce konferencja 
oświatowa przeprowadzona w formie Web 2.0. 
odniosła sukces – badane wskaźniki plasowały 
się na ogół powyżej średnich charakterystycz-
nych dla tego typu debat.

Merytoryczny i organizacyjny wkład Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w realizację projektu konferencji i towarzy-
szącej jej publikacji to niewątpliwie sukces 
placówki, ale także sukces naszego regionu – 
swoista wartość dodana udziału konsultantów 
ŚCDN w konferencji. Kierowanie nowoczesną 
placówką doskonalenia nauczycieli, praca w 
takiej placówce to dziś – w okresie zmiany 
edukacyjnej – duże wyzwanie, ale i ciekawe 
perspektywy: wszystko, co pomyślisz, ma szan-
sę zamienić się w działanie. Pod warunkiem, 
że kreatywność i innowacyjność staną się nie 
tylko tematem form doskonalenia oferowanych 
klientom placówki, ale także sposobem my-
ślenia, postrzegania rzeczywistości i jej prze-
kształcania – przez dyrektora i jego zespół, we 
współpracy z kreatorami regionalnej polityki 
oświatowej. Tylko tyle i aż tyle.

    Udział ŚCDN w pierwszej ogólnopolskiej 
innowacyjnej konferencji o… innowacyjności w 
zarządzaniu oświatą to dla nas powód do dumy, 
a jednocześnie inspiracja do nowych pomysłów, 
realizowanych z myślą o kadrze zarządzającej 
oświatą, nauczycielach, uczniach. To ważny 
krok na drodze budowania marki placówki.

    Przed nami druga z cyklu „Innowacyjne 
zarządzanie w polskiej oświacie” konferencja 
– 23 kwietnia 2010 roku w Poznaniu. Jej mo-
tywem przewodnim będzie „Poczucie własnej 
wartości” widziane z różnych perspektyw. Na 
kwietniowej konferencji wystąpią również 
przedstawiciele ŚCDN: Lidia Pasich wygłosi 
wykład na temat budowania wysokiej samo-
oceny nauczyciela i ucznia w świętokrzyskim 
projekcie wspierania uzdolnień „Taki jak 
Mozart”, a Małgorzata Jas poprowadzi debatę 
z udziałem internautów.

    Szczegółowe informacje o konferencjach 
„Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświa-
cie” (edycja 2009 oraz 2010) można śledzić 
na stronie www.iz.edu.pl.

                       
 Małgorzata Jas

        ŚCDN w Kielcach
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ZJEDNOCZENI W RÓżNORODNOŚCI 
– POLSKA W DIALOgU KULTUR

Edukacja międzykulturowa

... Trzy możliwości stały zawsze przed 
człowiekiem, ilekroć spotkał się z Innym:

mógł wybrać wojnę, mógł odgrodzić się 
murem, mógł nawiązać dialog...

Ryszard Kapuściński1

        

Żyjemy w kraju, który rozwija się bardzo 
dynamicznie, a zachodzące zmiany 

najbardziej dotyczą ludzi młodych. To oni 
najchętniej korzystają z tanich linii lotniczych, 
wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, mają częsty 
kontakt z cudzoziemcami. Żyją w wielona-
rodowej rzeczywistości, w której przenikają 
się różne kultury, religie i języki. Czy są do 
tego przygotowani? Czy rozumieją i szanują 
odmienność innych, potrafią o niej rozmawiać 
i korzystać z różnorodności kultur i tradycji?

Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba przy-
gotowania młodzieży do życia w wielokultu-
rowym, wielowymiarowym społeczeństwie, 
potrzeba organizowania działań edukacyjnych, 
których celem jest uwrażliwienie młodych 
ludzi na różnorodność kulturową, szerzenie 
wśród nich szacunku i otwartości na inność. 

Jak wygląda życie codzienne w Chile? Co 
bym jadł, gdybym żył w Afryce? Czym jest 
żydowskie święto drzew? – na te i inne pytania 
o świat innych kultur znajdziemy odpowiedź 
na łamach „Inspiracji”.

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęco-
nych edukacji międzykulturowej. Będzie to 
słów kilka o historii, tradycjach i zwyczajach 
innych narodów i kultur, o mniejszościach 
narodowych – ich historii, zwyczajach i kul-
turze. Oprócz teorii postaramy się przedstawić 
przykłady dobrych praktyk – projekty realizo-
wane w świętokrzyskich szkołach w ramach 
edukacji wielokulturowej.

EDUKACJA WIELOKULTUROWA 
CZY MIĘDZYKULTUROWA?

Czy oba te terminy możemy stosować za-
miennie? Znawcy tematu podkreślają różnice 
między wymienionymi pojęciami, uwzględ-
niając rozbieżności w znaczeniu i celach, 
jakie stawiają sobie edukacja wielokulturowa 
i międzykulturowa.

Edukacja wielokulturowa koncentruje się na 
przybliżaniu uczniom różnych kultur, służąc 
przełamywaniu etnocentrystycznego sposobu 
myślenia oraz stereotypów kulturowych. 
Termin „międzykulturowa” zakłada współ-
pracę, współdziałanie, sugeruje możliwość 
wspólnego bycia obok siebie pomimo różnic. 

Zadaniem edukacji międzykulturowej jest nie 
tyle przybliżenie uczniom historii, tradycji i 
zwyczajów różnych kultur, co ukazanie podo-
bieństw i różnic między ludźmi. Oba terminy 
są związane z edukacją, której celem jest 
uczenie szacunku, zrozumienia i otwartości 
na inne kultury. W edukacji wielokulturowej 
szczególnie istotny jest aspekt poznawczy, 
zaś w edukacji międzykulturowej – działania 
kształtujące umiejętność współżycia z innymi 
ludźmi, umiejętność życia obok siebie.

    Edukacja międzykulturowa to więcej niż 
uczenie o innych kulturach, folklorze, języ-
ku, religii czy kuchni. To więcej niż szkolna 
wiedza o tym, kim są nasi sąsiedzi. Jest to 
przede wszystkim budzenie ciekawości i 
chęci poznania innych, kształtowanie postaw i 
umiejętności kontaktu i rozmawiania z innymi 
ludźmi. Rozwijanie bowiem w sobie kompe-
tencji kulturowych niezbędne jest nie tylko w 
kontaktach z przedstawicielami innych kultur/
nacji, ale również z osobami z naszego kręgu 
kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż 
my. Edukację międzykulturową warto rozpo-
cząć od własnego podwórka – od „środka”. 
W takim samym stopniu jak kontaktów z imi-
grantami dotyczy ona stosunku do osób nie-
pełnosprawnych, osób żyjących na marginesie 
społecznym czy dotkniętych biedą. Każdy jest 
inny. Każdy jest twórcą kultury.

Kiedy zastanawiam się nad swoimi, 
długo już trwającymi, podróżami po świe-
cie, czasem wydaje mi się, że najbardziej 
niepokojącym problemem były nie tyle 
granice i fronty, trudy i zagrożenia, ile 
wielekroć odżywająca niepewność o rodzaj, 
jakość i przebieg spotkania z Innymi, z 
innymi ludźmi, z którymi zetknę się gdzieś 
w drodze...

DLACZEGO EDUKACJA 
MIĘDZYKULTUROWA?

O potrzebie edukacji wielokulturowej 
zaczęto mówić w okresie międzywojennym, 
jednak szczególnego znaczenia nabrała ona w 
związku ze zmianami społecznymi w świecie 
współczesnym. W wyniku dwóch wojen świa-
towych tradycyjne wspólnoty i społeczności 
rozpadły się. Wiele z nich prawie całkowicie 
zgładzono lub przemieszczono je terytorialnie. 
Liczne więzi społeczne zostały zerwane, a 
ciągłość kulturowa przerwana. Dynamiczny 
rozwój gospodarczy Zachodu w II połowie XX 
wieku pogłębił podział świata na kraje rozwi-
nięte i tzw. Trzeci Świat. W efekcie rozpoczął 
się masowy napływ do Europy imigrantów z 
ubogich rejonów świata oraz terenów objętych 
konfliktami etnicznymi czy religijnymi. 

Rozwój systemów komunikacyjnych i 
informatycznych bardzo ułatwił szybką 
wymianę informacji i przemieszczanie się 
ludzi. W efekcie tych procesów dzisiejszy 
świat to ruchome, niestabilne wielokulturowe 
społeczeństwa, w których tradycyjny podział 
na „swoich” i „obcych” traci sens. Dzisiejsza 
Europa musi wykształcić nowy model współ-
życia ludzi pochodzących z różnych narodów, 
kultur i religii. 

Doświadczenie przebywania latami 
wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko 
życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć 
w niej strunę człowieczeństwa…

CZY POLSKIEJ SZKOLE 
POTRZEBNA JEST EDUKACJA 

MIĘDZYKULTUROWA?
Na terytorium Polski istniało i istnieje wiele 

grup etnicznych, religijnych, językowych i 
kulturowych. Polska przedwojenna była w 
ponad 30 proc. zamieszkiwana przez nie-Po-
laków. Dopiero po drugiej wojnie światowej, 
Holokauście Żydów i Cyganów, po przesunię-
ciu granic i akcji wysiedleńczej, kraj stał się 
prawie zupełnie jednolity narodowościowo 
i kulturowo. Ci, którzy pozostali, w obliczu 
totalitarnego państwa wyznającego zasadę 
homogeniczności, ujawnić się nie mogli. W 
Polsce przed 1989 rokiem pojęcie wielokultu-
rowości było praktycznie nieobecne. Dopiero 
po upadku komunizmu zaczęto odbudowywać 
etos II Rzeczypospolitej – wielonarodowego 
państwa, w którym obok siebie żyli przedsta-
wiciele różnych narodów i religii. 

W dzisiejszej Polsce mieszka około 800 
tysięcy przedstawicieli różnych narodowości: 
Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Litwini, Łem-
kowie, Ormianie, Czesi, Słowacy, Cyganie, 
Żydzi, Tatarzy i in. Duża ich część to tzw. „miej-
scowi”, zamieszkujący Polskę od wielu poko-
leń. Jednak struktura społeczna współczesnej 
Polski dynamicznie się zmienia – ma to związek 
z naszym wejściem do Unii Europejskiej, które 
otworzyło nasz kraj na napływ imigrantów 
– Czeczenów, Ukraińców, Wietnamczyków. 
Pamiętać należy również, że nawet w tych 
częściach świata, gdzie nie ma zwiększonej 
imigracji, istnieją konflikty mające źródło w 
braku zrozumienia dla różnych grup i różnych 
stylów życia w obrębie jednego społeczeństwa. 
Stąd też istnieje dziś szczególna potrzeba edu-
kacji młodych ludzi, przygotowująca ich do 
życia w wielokulturowym i wielowymiarowym 
społeczeństwie i świecie.

Być może zmierzamy w stronę świata 
tak zupełnie nowego i odmiennego, że do-

1 Wszystkie cytaty pochodzą z wykładu Ry-
szarda Kapuścińskiego pt. Spotkanie z Innym jako 
wyzwanie XXI wieku, wygłoszonego 1 X 2004 r. z 
okazji przyznania mu tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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tychczasowe doświadczenia historii okażą 
się niewystarczające, aby go pojąć i móc 
się w nim poruszać. W każdym razie świat, 
w który wchodzimy, jest Planetą Wielkiej 
Szansy, ale nie szansy bezwarunkowej, lecz 
otwartej tylko dla tych, którzy potraktują 
swoje zadania serio, dając tym dowód, że 
siebie samych traktują serio. Jest to świat, 
który potencjalnie wiele daje, ale i wiele 
wymaga, w którym próba łatwego chodze-
nia na skróty jest często drogą donikąd…

Kim będzie ten nowy Inny? Jak będzie 
wyglądać nasze spotkanie? Co sobie po-
wiemy? I w jakim języku? Czy potrafimy 
wysłuchać się nawzajem? Nawzajem się 
zrozumieć? Czy razem zechcemy odwołać 
się do tego, co – jak mówi Conrad – „prze-
mawia do naszej zdolności doświadczenia 
zachwytu i podziwu, do wyczucia tajemnicy 
otaczającej życie, do naszego poczucia 
litości, piękna i bólu, do utajonej łączno-
ści z całym światem – i do subtelnego, ale 
niezwyciężonego przeświadczenia o soli-
darności, która zespala w jedno samotność 
nieprzeliczonych serc ludzkich, do wspól-
noty w marzeniach, radościach, troskach, 
dążeniach, złudzeniach, nadziei, lęku, która 
wiąże człowieka z człowiekiem, która łączy 
całą ludzkość – umarłych z żywymi, a ży-
wych z jeszcze nienarodzonymi”.

Osobom zainteresowanym zgłębieniem te-
matyki dialogu międzykulturowego polecamy 
teksty i opracowania poruszające tę kwestię.
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PROJEKT „ROMOWIE 
– PRZYSZŁOŚĆ BEZ UPRZEDZEŃ”

Wszystkich nauczycieli i pedago-
gów z województwa świętokrzyskiego 
zainteresowanych edukacją między-
kulturową zapraszamy do udziału w 
projekcie „Romowie – przyszłość bez 
uprzedzeń”. Będzie to cykl szkoleń 
finansowanych przez EFS w ramach 
PO Kapitał Ludzki, których głównym 
celem jest przekazanie nauczycielom 
wiedzy o społeczności romskiej, spe-
cyfice wynikającej z uwarunkowań 
historycznych i kulturowych oraz o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych 
dziecka romskiego w szkole. 

Uczestnicy wezmą udział w spotka-
niu z asystentem romskim, otrzymają 
również materiały szkoleniowe (infor-
mator oraz poradnik metodyczny), za-
wierające scenariusze zajęć i metodykę 
prowadzenia lekcji o Romach.

Serdecznie zapraszamy.
Informacji na temat szkolenia udziela: 

Bernadeta Mechelewska, ŚCDN, tel. 
(041) 362 45 48 w. 12 lub 600 903 495; 
e-mail: bernadeta@wom.kielce.pl

Bernadeta Mechelewska
ŚCDN w Kielcach

Demokracja to nasze wspólne działanie
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Mamy przyjemność poinformować, że 
nasze województwo dzięki zaanga-

żowaniu władz lokalnych oraz aktywności 
firmy Microsoft dołączyło do grupy part-
nerów objętych umową School Agreement. 
Podpisanie umowy umożliwia wszystkim 
jednostkom edukacyjnym województwa 
świętokrzyskiego zakup oprogramowania 
na atrakcyjnych warunkach. Proponowane 
rozwiązanie może okazać się oszczędnym 
sposobem na zarządzanie oprogramowaniem 
w szkole lub placówce. Umowa School Agre-
ement jest umową subskrypcyjną, to znaczy, że 
przystępując do programu nabywa się prawo 
do korzystania z oprogramowania w dowolnej 
wersji na określonych warunkach – niejako 
wynajmuje prawa licencyjne do produktu na 
czas trwania umowy.

1. UREGULOWANIA PRAWNE
Możliwość zakupu praw do używania 

oprogramowania w ramach School Agreement 
powstała dzięki współpracy firmy Microsoft 
z Samorządem Województwa Świętokrzy-
skiego.

W imieniu Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego umowę z firmą Microsoft 
Ireland Operations Limited podpisał dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach na mocy Uchwały 
Nr 1760/2009 Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego.

W wyniku podpisania umowy ŚCDN pod-
jęło współpracę z firmą NETcom, która jako 
certyfikowany partner firmy Microsoft jest 
realizatorem umowy na terenie województwa 
świętokrzyskiego.

Umowa School Agreement zawierana jest 
przez reprezentantów województwa na czas 
nieokreślony, natomiast subskrypcja oprogra-
mowania wykupywana jest przez placówkę 
edukacyjną na okres 12 miesięcy. W tym 
okresie uczestnicy projektu mają prawo, bez 
dodatkowych opłat, do instalacji zakupionego 
oprogramowania również na komputerach na-

bytych po dacie rozpoczęcia subskrypcji.

2. CHARAKTERYSTYKA UMOWY
Projekt School Agrement, będący tańszą 

alternatywą dla pozostałych rodzajów licen-
cjonowanych produktów firmy Microsoft, 
pozwala niskim kosztem nabyć legalne 
oprogramowanie. Jednostki nieprzystępują-
ce do programu mogą na dotychczasowych 
zasadach nabywać licencje edukacyjne u 
autoryzowanych sprzedawców AER. Jed-
nostki uczestniczące w programie School 
Agreement mogą kupować licencje w ramach 
tego programu, nie wyklucza to jednak 
możliwości nabywania produktów w ramach 
innych programów licencyjnych Microsoftu 
(licencje OEM nabywane ze sprzętem, zwy-
kłe licencje edukacyjne, licencje komercyjne, 
wersje BOX itp.).

Uczestnicy wraz z przystąpieniem do 
projektu obowiązkowo wykupują roczną 
subskrypcję na Pakiet Podstawowy, na który 
składa się:

• aktualizacja systemu operacyjnego do 
najnowszej wersji Windows. Licencja pozwala 
również legalnie użytkować Windows XP, 
Vistę oraz starsze wersje;

• najnowsza wersja MS Office (obecnie 
Office 2007 Enterprise). Podobnie jak w 
przypadku systemu operacyjnego, licencja 
umożliwia legalne korzystanie z wersji wcze-
śniejszych.

Opłata subskrypcyjna za roczną licencję na 
użytkowanie ww. oprogramowania wynosi 14 
zł brutto na jeden komputer. Za subskrypcję 
oprogramowania płaci się raz do roku.

3. ADRESACI PROJEKTU
Z oferty School Agreement mogą skorzystać 

publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne, a także wydziały edukacji jednostek 
władz samorządowych, biblioteki pedago-
giczne, ośrodki metodyczne oraz Kuratorium 
Oświaty i jego delegatury.

Do zakupu subskrypcji uprawnione są za-
równo pojedyncze placówki oświatowe, jak i 
ich grupy, zespoły czy konsorcja.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Korzystanie z umowy School Agreement 

wymaga nabycia licencji na wszystkie kwali-
fikowane komputery, będące własnością przy-
stępującej do programu placówki. Komputery 
kwalifikowane to jednostki z procesorami Pen-
tium III i nowszymi, PowerMac, Mac i nowsze. 
Komputery niekwalifikowane (np. z procesorami 
486) można zgłaszać i wykupić na nie Pakiet 
Podstawowy, nie jest to jednak obligatoryjne. 

Licencja obejmuje wszystkie komputery w 
placówce (zarówno przeznaczone dla edukacji, 
jak i administracyjne).

W celu przystąpienia do projektu należy, po 
ustaleniu ilości wszystkich kwalifikowanych 
komputerów w placówce, wypełnić formu-
larz dla danego województwa, który można 
znaleźć na stronie School Agreement (www.
licencjedlaszkol.pl) oraz wysłać na podany w 
formularzu numer faksu.

Dodatkowo w ramach projektu szkoła może 
udostępnić nauczycielom oprogramowanie do 
użytku domowego. Liczba tych licencji musi 
równać się ilości licencji zakupionych w ra-
mach subskrypcji. Oprogramowanie może być 
instalowane z dowolnych posiadanych przez 
subskrybenta nośników. 

Zaleca się zamówienie nośników. Zamó-
wienie bez nośników może być stosowane 
w przypadku, gdy szkoła lub placówka posiada 
nośniki z innych, zakupionych wcześniej 
licencji, z których chciałaby zainstalować 
oprogramowanie na wszystkich kompute-
rach. Opłata za nośniki obejmuje: koszty 
administracyjne, koszty kopiowania dysków 
i koszty wysyłki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegó-
łami oferty znajdującymi się na stronie www.
licencjedlaszkol.pl

   Anna Trawka
   ŚCDN w Kielcach

 

SCHOOL AgREEMENT 
– SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚCI ZWIĄZANE  
Z ZAKUPEM LEgALNEgO OPROgRAMOWANIA 
FIRMY MICROSOFT!
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LUCYNA GROMIEC jest dyrektorem 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Kielcach. Szkoła kształci w zawo-
dach, które cieszą się dużą popularnością na 
rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym, 
tj.: technik ekonomista, technik hotelarstwa 
oraz technik obsługi turystycznej. Zdobywa-
nie umiejętności praktycznych,  które są przy-
datne w przyszłej pracy, jest najważniejszym 
zadaniem szkoły. W ZSE im. Oskara Langego 
od wielu lat  stosowane są atrakcyjne metody 
aktywnej dydaktyki, m.in. działa pracownia 
symulacyjna.

Młodzież poszerza kwalifikacje zawodowe 
i zdobywa doświadczenie praktyczne w ra-
mach specjalistycznych kursów barmańskich 
organizowanych przez Polskie Stowarzysze-
nie Barmanów. Każdy uczestnik po ukończe-
niu szkolenia otrzymuje certyfikat uznawany 
w krajach Unii Europejskiej.

Od nowego roku szkoła uruchomi kursy 
umożliwiające zdobycie uprawnień pilota 
wycieczek krajowych i zagranicznych oraz 
wprowadzi specjalizację ekonomiczno-
prawną. 

Kolejną innowacją są miesięczne staże 
zagraniczne, które odbywają się w ramach 
programów Leonardo da Vinci. Dzięki nim 
zarówno młodzież, jak i nauczyciele zdoby-
wają doświadczenia zawodowe w wybranych 
krajach Unii Europejskiej oraz doskonalą ję-
zyk obcy. W tym roku szkolnym realizowane 
są trzy projekty w Wielkiej Brytanii.

 Pierwszy – projekt nauczycielski, w trakcie 
którego uczestnicy m.in. obserwowali lekcje 
z przedmiotów ekonomicznych i turystyczno-
hotelarskich prowadzonych przez kadrę bry-
tyjską, wizytowali cztero- i pięciogwiazdko-
we hotele oraz firmy rodzinne; uczestniczyli 
też w wykładach uniwersyteckich. 

Drugi – projekt uczniowski „Małe przedsię-
biorstwa w agroturystyce”, w ramach którego 
młodzież realizowała zajęcia z języka angiel-
skiego zawodowego w szkole brytyjskiej oraz 
wizytowała rodzinne firmy agroturystyczne, 
poznając specyfikę ich działania. 

Trzeci – projekt uczniowski „Funkcjono-
wanie hoteli brytyjskich”, który umożliwia 
uczniom odbywanie praktyki zawodowej w 
wysokiej klasy hotelach zlokalizowanych 
na terenie Wielkiej Brytanii. Uczestnicy 
projektów – uczniowie i nauczyciele nie 
ponoszą żadnych kosztów związanych z ich 
realizacją.

1. Moje motto… „Wszystko, co potra-
fimy sobie wyobrazić, jest realne”– Pablo 
Picasso.

Oko w oko z dyrektorem

2. W swojej pracy lu-
bię… wyzwania – zawsze 
stawiam sobie wysoką 
poprzeczkę, zwłaszcza w 
życiu zawodowym.

3. Marzy mi się szko-
ła… która będzie w stanie 
stawić czoła przyszłości. 
Szkoła nowoczesna, któ-
ra doprowadzi ucznia 
do profilu umiejętności 
wymaganego na rynku 
pracy. 

4. Szefem jestem… 
od 1 grudnia 2007 roku. 
Właśnie minęły równo 
dwa lata mojego „dyrek-
torowania”.

5. U pracowników 
cenię… kreatywność, 
t w ó r c z e  m y ś l e n i e , 
przedsiębiorczość – to 
cechy, które można po-
siadać z natury, ale są 
to także umiejętności, 
które można nabyć. 
Kompetencje nauczy-
cieli są bardzo ważne. 
Bez twórczego zaanga-
żowania nauczycieli nie 
osiągnie się zamierzo-
nych efektów.

6. Lubię, kiedy uczniowie… uśmiechają 
się na dzień dobry.

7. Dzień zaczynam… od kubka gorącej 
kawy i od życia na nowo, bez ciężaru dnia 
wczorajszego.

8. Dzień kończę… refleksją – czy to, co 
zaplanowałam, udało mi się zrealizować.

9. Nie wyobrażam sobie pracy bez… 
kontaktu z drugim człowiekiem, bez kontaktu 
z dziećmi. To one dają mi olbrzymią energię 
i ładują „akumulator pracy”.

10. Nie interesuje mnie… plotka i kariera 
polityczna.

11. Pieniądze są dla mnie… genialnym 
wynalazkiem człowieka. Słodkie życie słono 
kosztuje.

12. Najważniejszy dzień w życiu… to ten, 
kiedy zostałam matką. To najpiękniejszy cud 
natury. Moje córki, Kasia i Nina, są dla mnie 
wszystkim…

13. Do działania mobilizuje mnie… prze-
świadczenie, że to, co robię, ma sens.

14. Książka, którą polecam… Mickie-
wicz mawiał, że kalendarz i brewiarz to 
najważniejsze książki dla człowieka, ale tak 
poważnie, to polecam „Filary ziemi” Kena 
Folletta – sagę historyczno-przygodową 
utrzymaną w klimacie średniowiecznej 
Anglii. Dostałam ją pod choinkę od przy-
jaciółki – Małgosiu, miałaś rację – jest 
świetna!

15. Gdybym nie była nauczycielem… 
byłabym prawnikiem.

Rozmawiała: 
Martyna Głębocka



ETAP III. Nanosimy cienką warstwę kleju 
wikolowego na wybrany fragment obrazka, 
sypiemy na niego wybrany kolor piasku. 
Nadmiar piasku strzepujemy i czynność po-
wtarzamy.

ETAP IV. Witraż pozostawiamy do wy-
schnięcia. Przy pomocy strzykawki wypeł-
nionej klejem polimerowym lub wikolowym 
delikatnie „malujemy” kontur naszej pracy. Na 
klej nasypujemy wybrany kolor piasku.

PIACHOOBRAZ W TECHNICE 
WCIERANEJ PASTELI OLEJNEJ

ETAP I i II. Patrz etap I i II – piachoobraz 
w technice sypanej.

ETAP III. Wcieramy pastel olejną, tzw. 
kredki świecowe, w podłoże piaskowe. Po-
lecam rozpocząć pracę wypełniania obrazu 
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Jak sama nazwa wskazuje, technika, którą 
Państwu zaproponuję kojarzy się z pia-

skiem. Piach to świetny materiał plastyczny, 
który ma nieograniczone możliwości działań 
artystycznych. Z piasku można tworzyć 
budowle, reliefy, jak również witraże czy 
piachoobrazy.

PIACHOOBRAZ 
W TECHNICE SYPANEJ

ETAP I. Powierzchnię sklejki lub dykty 
przy pomocy wałeczka do malowania ścian 
pokrywamy warstwą kleju wikolowego, a 
następnie nanosimy na nią przesiany, suchy 
piasek. Po dokładnym wyschnięciu powierzch-
ni, czynność powtarzamy.

ETAP II. Na suchej, piaskowej powierzchni 
rysujemy dowolny motyw – może być roślin-
ny, martwa natura czy pejzaż.

Edukacja artystyczna

KĄCIK PLASTYCZNY
zabawa piaskiem - piachoobrazy

kredkami świecowymi o wyższej twardości, 
np. produkcji chińskiej. Miękka pastel typu 
Pentel nadaje się do wykańczania detali. 

ETAP IV. Ukończony obraz należy utrwa-
lić fiksatywą w sprayu (fiksatywa do pasteli 
suchej).

Piachoobraz jest techniką prostą, nadającą 
się do wykonywania zespołowego. Duży 
format prac zwraca uwagę każdego. Prace wy-
konane w technice piachoobrazu zdobywają 
prestiżowe nagrody.

Życzę przyjemnej zabawy.
Zapraszam na warsztaty plastyczne, które 

odbywają się w ŚCDN w Kielcach.

Aleksandra Potocka-Kuc
artysta plastyk – nauczyciel konsultant

ŚCDN w Kielcach
akuc@wom.kielce.pl
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czarne czy białe?

Masz refleks jak szachista!… A któż 
to szachy nazwał sportem!… No 

i zamienił siedzenie przed komputerem na 
siedzenie przy szachownicy i dalej będzie 
się garbił.

Jak jeszcze można ośmieszyć szachy, może 
ktoś podpowie? Wystarczy. I tak szachy prze-
grają z piłką nożną, albo z wirtualnym świa-
tem strzelaniny i labiryntów. A może jednak 
spróbujmy powalczyć, zanim się poddamy. 
Właśnie tego uczą szachy – walki do końca.

Na przełomie listopada i grudnia w Święto-
krzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach odbyły się warsztaty metodycz-
ne dla nauczycieli pod nazwą „Szachy w 
szkole”. Po raz pierwszy spróbowaliśmy 
zainteresować nauczycieli królewską grą, o 
której zaletach tyle się ostatnio mówi, a pomysł 
wprowadzenia szachów do szkół zdobywa 
coraz więcej zwolenników. Powstał nawet 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego 
pomysłodawcą jest pan Maciej Karasiński. 
(Więcej informacji na stronie: www.mkara-
sinski.pl).

Dlaczego szachy? Ta – wydawać by się mo-
gło – niepozorna gra niesie ze sobą niezwykle 
interesujący i różnorodny „bagaż” oczekiwań 
i wymagań wobec jej uczestników. Jednocze-
śnie szachy kreują całą gamę pozytywnych i 
pożądanych cech młodego człowieka. Czyż 
nie uczą koncentracji, logicznego myślenia, a 
może nie polepszają pamięci? Oczywiście, że 
tak. To ta zabawa w przestawianie niewielkich 
figurek powoduje, że z czasem sześćdziesiąt 
cztery pola stają się areną szlachetnej walki z 
przeciwnikiem, który jest prawdziwy i chce 
tak samo jak my odnieść zwycięstwo. To my, 
gracze, ustalamy strategię, posyłamy do walki 

Wychowanie fizyczne - niekonwencjonalnie

swoich „żołnierzy” i w rezultacie cieszymy się 
ze zwycięstwa lub musimy poradzić sobie z 
poniesioną porażką. A więc szachy uczą sza-
cunku dla przeciwnika i właściwej reakcji na 
niepowodzenia. Szachiści potrafią z porażek 
czerpać siłę i upór do dalszych działań, są 
przez to w swym postępowaniu odpowiedzial-
ni i konsekwentni.

I choćby poświęcić na wypisywanie za-
let królewskiej gry kolejne strony, to i tak 
wszystko sprowadzi się do jednej myśli: 
szachy są wspaniałą drogą do przygotowania 
naszej młodzieży na spotkanie z wyzwaniami 
współczesności i nadchodzących czasów. 
Każdemu społeczeństwu potrzeba ludzi z 

Spróbujmy określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają 
na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

Rozwój zainteresowań1.  – dziecko poznaje nową dys-
cyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumo-
wanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną 
harmonijną całość.
Aktywność twórcza2.  – specyfika gry w szachy wyklucza 
odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby 
bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowo-
dzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy 
i ponosi za nie odpowiedzialność.
Rozwijanie pamięci i uwagi3.  – główną umiejętnością w 
szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w 
sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej 
elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w 
przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy 
temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji.
Myślenie logiczno-wyobrażeniowe4.  – ludzie myślą 
czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psy-

chicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych. Najmoc-
niejszą stroną większości ludzi zdaje się być wyobraźnia 
wzrokowa, i ten właśnie rodzaj myślenia najpełniej rozwija 
gra szachowa.
Rozwój pozytywnych sfer osobowości5.  – szachy 
wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd 
innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
Konsekwencja i wytrwałość w działaniu6.  – dzieci ma-
jące styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą 
do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać 
określony problem i czynią to aż do skutku. Ich rówieśnicy 
natomiast bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też 
obniżają sobie skalę trudności.
Aspekty wychowawcze7.  – można je rozpatrywać w 
kategoriach kary i nagrody. Czymże innym, jak nie karą 
jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i 
adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o na-
grodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka 
zwycięstwo odniesione siłą własnego umysłu.

ZALETY KRÓLEWSKIEJ GRY

otwartymi umysłami, dobrych w życiu i w 
pracy, umiejących stosować zasady hono-
rowego współzawodnictwa i potrafiących 
niestrudzenie pracować nad sobą, właściwie 
kreując otaczający świat.

Próba przekonania nauczycieli do tej formy 
aktywności przyświecała nam przy organizacji 
warsztatów. Myślę, że tych, którzy byli nie do 
końca przekonani udało nam się przeciągnąć 
na naszą stronę, bo pozostali już od dłuższego 
czasu wprowadzają swoich podopiecznych w 
arkana, jak by nie było, królewskiej gry.

No to teraz Twój ruch.   
                             Tomasz Kościak 

tkosciak@wom.kielce.pl

Lekcja szachów
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Podczas obrad w auli Wydziału Matematyczno-Przyrodni-
czego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Z dużą uwagą wysłuchano wykładu prof. Pasi Reinikainena o sukcesach fińskich uczniów

O fińskim sukcesie edukacyjnym rozmawiano także w kuluarach konferencji. Od lewej: dyrektor ŚCDN 
Jacek Wołowiec, goście z Finlandii prof. prof. Pasi Reinikainen i Heikki K. Lyytinen, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Lech Janiszewski

W przerwie obrad

Rektor UJK w Kielcach prof. Regina Renz wita 
uczestników konferencji

Sprawną obsługę uczestników konferencji zapewnili pracownicy ŚCDN
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