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Szanowni Pañstwo,

serdecznie zapraszam do lektury wywiadów przeprowadzonych z realizatorami projektów innowacyjnych w ramach PO KL w województwie 

zachodniopomorskim. Na pocz¹tek zapraszamm do zapoznania siê z projektem zajmuj¹cym siê problemem wspó³pracy nauki z sektorem 

przedsiêbiorstw. Proponowana w projekcie innowacja stanowi now¹ formê wspó³pracy œwiata biznesu ze œwiatem nauki, polegaj¹c¹ 

na wykorzystaniu komputerowej platformy komunikacji w procesie rozwi¹zywania realnych i aktualnych problemów pojawiaj¹cych 

siê w dzia³alnoœci gospodarczej. Wiêcej informacji na ten temat znajd¹ Pañstwo w wywiadzie z Panem Sebastianem Majewskim z Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczeciñskiego.

Warto tak¿e zapoznaæ siê z artyku³em poœwiêconym problemowi specjalnego szkolnictwa zawodowego. O tym jak dziêki wspó³pracy lidera, 

partnerów krajowych oraz partnera zagranicznego uda³o siê wypracowaæ uniwersalny model dostosowania treœci multimedialnych 

do percepcji osób niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, opowiadaj¹ przedstawiciele zespo³u koordynuj¹cego projektem 

Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych.

Z kolei projekt PI- 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia, koordynowany przez 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieñkowska, C. Ulasiñski, J. Szymañska, to przyk³ad przedsiêwziêcia maj¹cego na celu stworzenie 

metody przygotowania specjalistów w wieku 50+ do uczenia osób w zbli¿onym wieku. O tym jak zrodzi³ siê pomys³ realizacji projektu, 

o produkcie finalnym oraz wyzwaniach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu innowacyjnego opowiadaj¹ Panie Berenika Goc³owska 

oraz Magdalena Widuch.

Zapraszam do lektury,

Katarzyna Brzychcy

Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie
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Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczeciñskiego Sp. z .o.o.

Projekt pn. Innowacyjne nauczanie szans¹ na wzmocnienie wspó³pracy przedsiêbiorców z sektorem nauki 

Dlaczego postanowiliœcie Pañstwo zaj¹æ siê danym zagadnieniem? Jak zrodzi³ siê pomys³ dla realizacji Pañstwa projektu?

Co bêdzie produktem finalnym projektu? W jakich obszarach dzia³añ mo¿na mówiæ o innowacyjnoœci Pañstwa projektu?

Powodem zajêcia siê problemem wspó³pracy nauki z sektorem przedsiêbiorstw jest luka w zakresie implementacji praktyki 
do treœci nauczania oraz wspó³pracy na linii nauka i praktyka, co przek³ada siê na s³ab¹ pozycjê Polski w œwiatowych 
rankingach szkó³ wy¿szych. Przyk³adowo, w rankingu Academic ranking universities „Shanghai” (SITU,) na 501 
sklasyfikowanych placówek, Polska ma zaledwie 2 oœrodki. W innym rankingu, „Financial Times”, przeprowadzonym w 2010, 
wœród najlepszych kierunków zarz¹dzania, w których bra³o udzia³ 65 oœrodków naukowych, znalaz³y siê tylko 2 uczelnie 
z Polski, zajmuj¹c odleg³e pozycje. W kolejnym rankingu, „Global Competitiveness Report 2010 - 2011", sklasyfikowano Polskê 
pod k¹tem jakoœci systemu kszta³cenia na 62. pozycji wœród 139 przebadanych krajów. O skali wystêpowania problemów 
œwiadcz¹ równie¿ wyniki analiz zawartych w raporcie z pog³êbionych badañ przeprowadzonych w ramach projektu. Zjawiska 
takie, jak ksi¹¿kowe nauczanie suchej teorii i gotowych rozwi¹zañ, czy brak powi¹zañ pomiêdzy wiedz¹ a jej u¿ytecznym 
wykorzystaniem w praktyce, dotycz¹ nie tylko uczelni wy¿szych regionu zachodniopomorskiego (w sumie 22 uczelni wy¿szych), 
przedsiêbiorstw regionu zachodniopomorskiego (214 584), ale równie¿ uczelni wy¿szych i przedsiêbiorstw w ca³ej Polsce (oko³o 
450 uczelni i ponad 3,8 mln. przedsiêbiorstw), a tak¿e wiêkszoœci uczelni i przedsiêbiorstw w Europie. St¹d pomys³ realizacji 
projektu.

Na produkt finalny projektu sk³adaj¹ siê:
? metodologia opracowywania studiów przypadku we wspó³pracy z przedsiêbiorcami,
? komputerowa aplikacja kreatora studiów przypadku wraz z podrêcznikiem u¿ytkownika, stanowi¹ca innowacyjn¹ formê 
³¹czenia i wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktyki gospodarczej dla nauki oraz rozwi¹zywania konkretnych 
problemów przedsiêbiorców. W ramach projektu bêdzie ogólnodostêpny komputerowy kreator studiów przypadków, 
umieszczony w serwisie internetowym projektu. 

Proponowana innowacja stanowi now¹ formê wspó³pracy œwiata biznesu ze œwiatem nauki polegaj¹c¹ na wykorzystaniu 
komputerowej platformy komunikacji w procesie rozwi¹zywania realnych i aktualnych problemów pojawiaj¹cych 
siê w dzia³alnoœci gospodarczej.
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Jakie jeszcze innowacyjne rozwi¹zania niesie za sob¹ projekt?

Czy tego typu narzêdzia/metody s¹ popularne w innych krajach Unii Europejskiej?

Co by³o/jest najwiêkszym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu?

Jakie dzia³ania za³o¿yliœcie Pañstwo w ramach upowszechniania produktu finalnego? 

Jakie grupy odbiorców i u¿ytkowników s¹ g³ównym celem dzia³añ w³¹czaj¹cych do g³ównego nurtu polityki? 

Komputerowy kreator studiów przypadków, umieszczony w serwisie internetowym projektu, bêdzie dostêpny nie tylko dla grup 
docelowych, zdefiniowanych w projekcie, ale tak¿e dla innych zainteresowanych osób, które bêd¹ mog³y zdobyæ dodatkowe umiejêtnoœci 
i wiedzê na drodze indywidualnego rozwoju.

Metodologia case study jest wykorzystywana w wielu krajach Europy, mo¿na jednak stwierdziæ z du¿¹ doz¹ pewnoœci, na podstawie 
przeprowadzonych pog³êbionych badañ, ¿e nie s¹ znane przypadki stosowania komputerowych aplikacji do wspomagania budowania 
case study opartego na problemach zg³aszanych na bie¿¹co przez firmy.

Najwiêkszym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu jest koordynacja prac wieloosobowego, miêdzynarodowego zespo³u ekspertów, 
którego opinie i uwagi stanowi¹ cenne wskazówki w realizacji produktu finalnego. 

W celu upowszechniania projektu za³o¿ono wiele dzia³añ pocz¹wszy od sta³ej aktualizacji serwisu (www.studia-przypadku.pl/), poprzez 
og³oszenia w prasie lokalnej, prezentacje produktu finalnego na warsztatach miêdzynarodowych, ulotki czy mailing, a skoñczywszy 
na konferencjach i seminariach.

U¿ytkownikami produktu finalnego maj¹ byæ pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, natomiast odbiorcy dziel¹ siê na dwie grupy: 
studentów i przedsiêbiorców.

Spotkanie miêdzynarodowego zespo³u ekspertów podczas wizyty studyjnej 
w Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie 
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Sesja w trakcie miêdzynarodowych warsztatów metodologicznych - 
Szczecin, 13-14 wrzeœnia 2012 

Czy istnieje szansa, ¿e wypracowane rozwi¹zania bêd¹ wdra¿ane w innych regionach/obszarach?

Czy z perspektywy czasu jest coœ co zmienilibyœcie Pañstwo w projekcie 

Jakie czynniki utrudniaj¹ realizacjê Pañstwa projektu?

W jaki sposób realizujecie Pañstwo zasadê empowerment? Czy wspó³udzia³ odbiorców i u¿ytkowników na poszczególnych 
etapach jest wed³ug Pañstwa przydatny?

Produkt finalny bêdzie testowany w obszarze nauk ekonomicznych i informatyki, ale bêdzie móg³ byæ stosowany równie¿ 
w zakresie innych dziedzin. Produkt jest kierowany g³ównie do u¿ytkowników i odbiorców z województwa 
zachodniopomorskiego, ale mo¿e byæ dostêpny (przez stronê internetow¹)  dla wszystkich potencjalnych interesariuszy, 
nie tylko z Polski, ale równie¿ z zagranicy. 

W chwili obecnej wydaje siê, ¿e nie zmienialibyœmy niczego w projekcie.

Na obecnym etapie nie pojawi³y siê czynniki, które powoduj¹ trudnoœci w realizacji projektu.

W naszym projekcie zasada empowermentu jest realizowana samoczynnie. To znaczy, ¿e bez grup, które bêd¹ 
wykorzystywa³y produkt finalny nie mo¿na by³oby realizowaæ samego projektu. To od przedsiêbiorstw wyp³ywaj¹ konkretne 
problemy praktyczne, które s¹ rozwi¹zywane przez naukowców, ci z kolei rozwi¹zuj¹c problemy dostaj¹ doskona³y materia³ 
edukacyjny dla studentów. Dziêki takim powi¹zaniom wszystkie grupy zyskuj¹ dok³adnie to o co im chodzi.
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Strona internetowa studia-przypadku.pl 

Jak funkcjonowaæ bêdzie produkt finalny po zakoñczeniu realizacji projektu w ramach PO KL?

Jak oceniaj¹ Pañstwo szanse dla regionu, jakie daj¹ projekty innowacyjne w ramach PO KL?

Jak oceniacie Pañstwo wspó³pracê ponadnarodow¹ w projekcie który Pañstwo realizujecie? 

Jak znaleŸliœcie Pañstwo partnera ponadnarodowego? 

Jakie obowi¹zki w projekcie ma Partner ponadnarodowy?

Produkt finalny po zakoñczeniu projektu bêdzie ogólnodostêpny, w takiej samej formie jak obecnie, na serwerach Projektodawcy.

Projekty innowacyjne w ramach POKL w naszym regionie s¹ ogromn¹ szans¹ na rozwój przedsiêbiorczoœci. Mog¹ spowodowaæ szybszy 
rozwój zarówno jednostek realizuj¹cych projekty, ale równie¿ spo³ecznoœci lokalnych i przedsiêbiorstw.

Wspó³praca miêdzynarodowa w naszym projekcie daje nam mo¿liwoœæ szerszej dyskusji nad produktem i wykorzystania doœwiadczeñ 
w pracy z case study z innych krajów.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US jest w³asnoœci¹ Uniwersytetu Szczeciñskiego st¹d poprzez kontakty miêdzy uczelniami 
bardzo szybko uda³o nam siê znaleŸæ odpowiednich partnerów i namówiæ ich do wspó³pracy w ramach projektu.

Partnerzy zagraniczni uczestniczyli w przeprowadzeniu pog³êbionych badañ. Ich uwagi i sugestie wyra¿ane podczas 
miêdzynarodowych warsztatów metodologicznych, spotkañ na wizytach studyjnych oraz w trakcie telekonferencji s¹ bardzo pomocne 
zarówno w procesie opracowywania produktu finalnego, jak i sposobu jego upowszechniania.



Prezentacja produktu finalnego na spotkaniu ze studentami  
w jednej ze szczeciñskich uczelni 

E-BIULETYN 2/2013

Jakie s¹ plusy, a jakie minusy wynikaj¹ce ze wspó³pracy ponadnarodowej?

Czy Partnerstwa maj¹ szansê przetrwaæ i w przysz³oœci wspólnie realizowaæ kolejne projekty?

Podstawowym plusem wynikaj¹cym ze wspó³pracy miêdzynarodowej jest mo¿liwoœæ szerszego spojrzenia na problem oraz mo¿liwoœæ 
wykorzystywania doœwiadczeñ zagranicznych ekspertów w procesie opracowywania produktu finalnego. Minusem natomiast jest 
przede wszystkim czas, na który sk³ada siê zarówno inna organizacja roku akademickiego w Polsce, Niemczech i Szwajcarii (mo¿e 
uniemo¿liwiæ równoczesn¹ realizacjê planowanych zadañ) oraz koniecznoœæ ustalenia terminów spotkañ odpowiadaj¹cych wszystkim 
równoczeœnie.

Partnerstwa, które zosta³y zawi¹zane w ramach projektu maj¹ ogromn¹ szansê funkcjonowania po zakoñczeniu projektu. W d³u¿szym 
horyzoncie czasowym mo¿na równie¿ mówiæ o realizacji kolejnych projektów.

Opracowanie: Sebastian Majewski, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczeciñskiego
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EUROPIL El¿bieta Pilch
 
Projekt pn.: Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych

soby niepe³nosprawne intelektualnie ze wzglêdu na specyfikê percepcji maj¹ problemy z opanowaniem materia³u 
wyk³adanego w sposób tradycyjny. £atwiej koncentruj¹ siê one na konkretnych zagadnieniach ni¿ na abstrakcyjnych Oopisach. Najlepsze efekty edukacyjne daj¹ w ich przypadku materia³y z³o¿one z tekstu i obrazu, które mog¹ 

pokazywaæ praktyczne etapy pracy lub przyk³adowe wykorzystanie narzêdzi dla efektywnego kszta³cenia zawodowego. 
Tymczasem treœci nauczania s¹ niedostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych intelektualnie i ich mo¿liwoœci. 
Potrzeba zmiany tej sytuacji poprzez stworzenie materia³ów dydaktycznych adekwatnych do stopnia percepcji osób 
niepe³nosprawnych umys³owo zrodzi³a pomys³ napisania projektu pt. Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii 
informatycznych realizowanego przez EUROPIL El¿bieta Pilch w partnerstwie z AG Doradztwo Adam Górski, Doradztwo 
Spo³eczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra oraz Powiatem Koszaliñskim we wspó³pracy z partnerem ponadnarodowym 
dr Olg¹ Mausch-Dêbowsk¹. Problem poruszony w projekcie jest o tyle istotny, i¿ uczniowie z t¹ niepe³nosprawnoœci¹ 
stanowi¹ a¿ 90% uczniów niepe³nosprawnych z ogólnej liczby uczniów niepe³nosprawnych w zasadniczych szko³ach 
zawodowych.

Innowacja projektu polega na dostarczeniu nauczycielom specjalnego szkolnictwa zawodowego w województwie 
zachodniopomorskim modelu dostosowania treœci multimedialnych do percepcji osób niepe³nosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim i zachodzi w trzech wymiarach:
? na poziomie problemu dotyczy braku nowoczesnych treœci multimedialnych dostosowanych do percepcji osób 
niepe³nosprawnych w stopniu lekkim do kszta³cenia zawodowego,
?  na poziomie grupy docelowej odpowiada na potrzeby grupy docelowej pomijanej w dotychczasowej polityce pañstwa, 
czyli nauczycieli i uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim szkó³ zawodowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego,
? na poziomie formy wsparcia polega na zastosowaniu treœci multimedialnych do nauki w zawodzie kucharza wraz 
ze szkoleniami dla nauczycieli oraz z wykorzystaniem portalu multimedialnego do przekazu treœci obowi¹zuj¹cych w ramach 
podstawy programowej do kszta³cenia zawodowego.
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Innowacyjnoœæ projektu uda siê osi¹gn¹æ, dziêki stworzeniu modelu, sk³adaj¹cego siê z nastêpuj¹cych elementów:

?  dwa programy szkoleniowe dla nauczycieli: szkolenie techniczne zwi¹zane z obs³ug¹ narzêdzia (sprzêt i oprogramowanie 
wykorzystywane do odtwarzania multimediów) oraz szkolenie „miêkkie” dotycz¹ce pokonywania barier w korzystaniu z multimediów,

?    podrêcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi  konspektami zajêæ do pracy z uczniami, który bêdzie stanowiæ wsparcie 
metodyczne dla nauczycieli, oferuj¹c gotowy materia³, który nauczyciele mog¹ zastosowaæ w pracy razem  z materia³ami multimedialnymi,

?   metodologia dostosowania treœci multimedialnych do potrzeb uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie w zakresie kszta³cenia 
zawodowego. Na bazie proponowanej metodologii wypracowany bêdzie zestaw treœci multimedialnych do nauczania w zawodzie kucharz,

?  publikacja dotycz¹ca wykorzystania multimedialnych narzêdzi wsparcia kszta³cenia zawodowego osób niepe³nosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim,

?     multimedialna platforma kszta³cenia zawodowego ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektu wirtualnego œrodowiska kszta³cenia dla 
ucznia. Platforma bêdzie pe³ni³a równie¿ funkcjê poœrednicz¹c¹ w zakresie informowania o ofertach pracy i praktyk dla uczniów 
niepe³nosprawnych umys³owo uczêszczaj¹cych do zasadniczych szkó³ zawodowych.

Powy¿szy model zosta³ opracowany na podstawie analizy rozwi¹zañ brytyjskich, gdzie stawia siê na model edukacji zawodowej oparty 
o stworzenie wirtualnego œrodowiska nauczania. Zastosowanie materia³ów multimedialnych jest jednym z jego g³ównych elementów. 
Doœwiadczenia brytyjskie wskazuj¹ równie¿ na wagê szkoleñ dla nauczycieli, gdy¿ odpowiednie przygotowanie nauczycieli przygotowuje 
podstawy do prawid³owego upowszechniania materia³ów multimedialnych w specjalnym szkolnictwie zawodowym. 
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Wstêpna wersja produktu finalnego powsta³a przy ogromnym zaanga¿owaniu wszystkich partnerów projektu. Zapewnienie sprawnej 
wspó³pracy (w szczególnoœci w przypadku komponentu ponadnarodowego) by³o sporym wyzwaniem. Wspó³praca ponadnarodowa 
ma bowiem minusy objawiaj¹ce siê przede wszystkim trudnoœciami w zarz¹dzaniu projektem, wynikaj¹cymi m.in. z odleg³oœci, roœnie 
równie¿ ryzyko realizacji projektu. Jednak dziêki wdro¿eniu sprawdzonego systemu zarz¹dzania uda³o siê zapewniæ skuteczn¹ 
i efektywn¹ komunikacjê w zespole, d¹¿¹c do optymalnego wykorzystania potencja³u ka¿dego z partnerów. Stworzenie modelu 
by³oby bardzo utrudnione, gdyby nie wspó³praca z partnerem ponadnarodowym, który specjalizuje siê w zarz¹dzaniu edukacj¹ 
zawodow¹. Prowadzi³ on szereg badañ dotycz¹cych kszta³cenia zawodowego, wyk³ada  na University of Glasgow. Partner 
ponadnarodowy bra³ czynny udzia³ w tworzeniu produktu finalnego, dokonywa³ ekspertyz dotycz¹cych opracowanych materia³ów, 
zg³asza³ uwagi oraz sugestie, wynikaj¹ce z posiadanego doœwiadczenia oraz przeprowadzonych badañ.

Realizacja projektu nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i potencja³, jaki niesie 
w sobie idea projektów innowacyjnych. Dziêki mo¿liwoœci wdro¿enia rozwi¹zañ, które dotychczas nie by³y stosowane, opracowane,  
przetestowane i upowszechnione w ramach projektu instrumenty pomog¹ systemowo rozwi¹zywaæ problemy mieszcz¹ce 
siê w obszarach wsparcia EFS. Potencjalnie, z efektów projektu innowacyjnego mo¿e korzystaæ ca³a grupa docelowa, do której 
wypracowany model jest skierowany. To powoduje, i¿ znaczenie projektów innowacyjnych zarówno dla regionu jak i dla kraju jest nie 
do przecenienia. 

równie¿

U¿ytkownicy Odbiorcy

5 nauczycieli kszta³cenia zawodowego

10 uczniów niepe³nosprawnych  
umys³owo w stopniu lekkim ze szkó³ 

zawodowych woj. zachodniopomorskiego 
w wieku 16-25 lat, kszta³c¹cych siê 

w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii

Etap upowszechniania

30 nauczycieli kszta³cenia zawodowego 
(szkolenia)

160 dyrektorów, nauczycieli 
i kierowników kszta³cenia zawodowego 

(seminaria)

50 uczniów niepe³nosprawnych  
umys³owo w stopniu lekkim ze szkó³ 

zawodowych woj. zachodniopomorskiego 
w wieku 16-25 lat

Etap testowania

Etap upowszechniania
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Partnerstwo ponadnarodowe w przypadku wdra¿anego w projekcie produktu niesie ze sob¹ wiele mo¿liwoœci, które bez udzia³u 
partnera ponadnarodowego nie by³yby dostêpne. Podczas wizyty studyjnej personel projektu mia³ mo¿liwoœæ zaobserwowania jak 
materia³y multimedialne s¹ wykorzystywane w praktyce, oraz w jaki sposób dostosowuje siê prezentowane treœci 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych umys³owo. Dziêki udzia³owi i zaanga¿owaniu partnera ponadnarodowego podczas tworzenia 
elementów produktu finalnego mo¿na by³o inspirowaæ siê sprawdzonymi brytyjskimi rozwi¹zaniami. Partnerstwo instytucji 
o ró¿nych profilach dzia³alnoœci pozwala równie¿ na optymalizacjê posiadanych zasobów i umo¿liwia wymianê informacji, 
doœwiadczeñ, rezultatów i dobrych praktyk, czego nie zrealizuje siê na tak¹ skalê w projekcie standardowym.

Multimedialna platforma kszta³cenia zawodowego 

Dziêki wspó³pracy wszystkich instytucji zaanga¿owanych w realizacjê projektu, w tym równie¿ przedstawicieli grup docelowych, 
uda³o siê wypracowaæ uniwersalny model, który po dopracowaniu na podstawie wniosków i doœwiadczeñ p³yn¹cych z etapu 
testowania, bêdzie móg³ byæ wykorzystany nie tylko w innych regionach kraju, ale tak¿e w przypadku innych grup 
defaworyzowanych w sferze edukacji i rynku pracy.
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Rozpowszechnienie wypracowanego w ramach projektu modelu bêdzie mo¿liwe dziêki zaplanowanym dzia³aniom 
upowszechniaj¹cym. Bêd¹ one prowadzone przez ca³y okres realizacji projektu, jednak najwiêksze nasilenie tych dzia³añ za³o¿ono 
na etap upowszechniania i w³¹czania, bezpoœrednio po walidacji produktu finalnego.

Prowadzenie dzia³añ upowszechniaj¹cych bêdzie odbywa³o siê za poœrednictwem nastêpuj¹cych kana³ów informacyjnych:
? uruchomienie, moderowanie i promocja portalu edukacyjnego, 
? wysy³ka pakietów informacyjnych nt. rezultatów cz¹stkowych (poczta tradycyjna i mailing – oko³o 100 adresatów) do instytucji 
z województwa zachodniopomorskiego,
? media  relations – kontakt z mediami regionalnymi i specjalistycznymi – oddzia³ywanie poprzez komunikaty prasowe,

? artyku³y sponsorowane w prasie bran¿owej,
? wydruk i upowszechnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego publikacji 

dotycz¹cej multimedialnych narzêdzi wspomagaj¹cych kszta³cenie zawodowe osób 
niepe³nosprawnych intelektualnie oraz u³atwiaj¹cych kontakt takich osób z 

pracodawcami (500 sztuk),
? szkolenia dla nauczycieli kszta³cenia zawodowego z zakresu stosowania 
modelu – 30 osób ze szkó³ zawodowych,
? 4 seminaria dla dyrektorów szkó³, nauczycieli, kierowników kszta³cenia 
zawodowego, przedstawicieli samorz¹dów i innych osób zg³aszaj¹cych 
zainteresowanie produktem finalnym. Seminaria zostan¹ zorganizowane 

w 4 subregionach: koszaliñski, stargardzki, szczecinecki, miasto Szczecin,
? warsztaty dla 50 uczniów pokazuj¹ce praktyczne zastosowanie portalu 

edukacyjnego, 
? 4 szkolenia dla pracodawców w 4 subregionach województwa zachodnio-

pomorskiego, 
? konferencja podsumowuj¹ca projekt (upowszechniaj¹ca) dla oko³o 100 osób (przedstawiciele organów 

prowadz¹cych, dyrekcje szkó³ zawodowych, oœrodki kszta³cenia zawodowego, WUP, MEN).

W zale¿noœci od adresata dzia³añ upowszechniaj¹cych, zostanie dostosowana treœæ i forma komunikatu. Multimedialny portal 
edukacyjny bêdzie zawiera³ oddzielne strefy dedykowane dla: nauczycieli (szko³y), oddzielne dla uczniów i ich rodziców oraz 
pracodawców – dostêpne po zalogowaniu, z dostosowaniem m.in. grafiki do specyfiki danej grupy.

Adresatami dzia³añ upowszechniaj¹cych bêd¹: nauczyciele kszta³cenia zawodowego, dyrekcje szkó³ zawodowych, przedstawiciele 
organów prowadz¹cych (g³ównie starostwa powiatowe), przedstawiciele oœrodków kszta³cenia zawodowego, Kuratorium Oœwiaty 
w Szczecinie, WUP Szczecin, MEN. Bezpoœrednie oddzia³ywanie dotyczy równie¿ cz³onków RST województwa 
zachodniopomorskiego. Ponadto zak³ada siê, i¿ dziêki stronie internetowej, portalowi multimedialnemu, artyku³om prasowym, 
publikacjom, informacja na temat proponowanych przez realizatora projektu rozwi¹zañ zostanie upowszechniona wœród min. 
1000 potencjalnych u¿ytkowników, odbiorców i innych zainteresowanych z województwa zachodniopomorskiego tj. jednostek 
samorz¹du terytorialnego, szkó³ zawodowych, organów nadzoru pedagogicznego, oœrodków doskonalenia nauczycieli, 
przedsiêbiorców, pracodawców, uczniów szkó³ zawodowych i ich rodziców (opiekunów), instytucji  otoczenia biznesu,  
powiatowych urzêdów pracy, firm i placówek kszta³cenia ustawicznego.

Opracowanie: EUROPIL El¿bieta Pilch
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Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieñkowska, C. Ulasiñski, J. Szymañska

Projekt pn. PI- 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia 

Akademia 50+ czyli kilka s³ów o tym jak efektywnie inwestowaæ 
w podnoszenie kompetencji osób w drugiej po³owie ¿ycia 

Dlaczego postanowiliœcie Pañstwo zaj¹æ siê danym zagadnieniem? Jak zrodzi³ siê pomys³ dla realizacji Pañstwa projektu?

Polacy i Polki po 50 roku ¿ycia, to grupa charakteryzuj¹ca siê obecnie najni¿szym stopniem aktywnoœci zawodowej. Czêœciowo wynika 
to z niedostatków w zakresie wiedzy, umiejêtnoœci zawodowych i kwalifikacji osób dojrza³ych w stosunku do wymogów rynku, 
a czêœciowo ze stereotypów i krzywdz¹cych przekonañ, które „dojrza³ego” pracownika pokazuj¹ jako osobê niekompetentn¹ i coraz 
mniej przydatn¹ zawodowo. Szkolenia s¹ wa¿nym elementem w rozwoju pracowników w wieku 50+. Pozwalaj¹ nie tylko podnieœæ 
kompetencje danej osoby, ale przede wszystkim wzmacniaj¹ poczucie przydatnoœci i wykszta³caj¹ postawy proaktywne. Zwrócenie 
uwagi na osobê w wieku 50+ poprzez podniesienie jej kompetencji i wsparcie w pozostaniu na otwartym rynku pracy, z jednej strony 
„odczarowuje” stereotyp piêædziesiêciolatka jako pracownika ma³o produktywnego, a z drugiej pozwala samym zainteresowanym 
bardziej uwierzyæ w siebie i swój potencja³. 

Jak siê jednak okazuje efektywna realizacja szkoleñ i kursów skierowanych do osób po 50. roku ¿ycia wymaga zwrócenia uwagi na kilka 
szczególnych kwestii. Po pierwsze, osoby dojrza³e mniej chêtnie -  w stosunku do m³odszych grup wiekowych - uczestnicz¹ w dzia³aniach 
edukacyjnych. Bywa to powodowane m.in.: objawami kryzysu po³owy ¿ycia (przejawiaj¹cego siê tworzeniem bilansu dotychczasowych 
osi¹gniêæ i niepowodzeñ), syndromem wypalenia zawodowego czy poczuciem tzw. œciœniêcia (dyskomfortu zwi¹zanego z koniecznoœci¹ 
objêcia nowych, wymagaj¹cych czasu i energii ról rodzinnych – babci/dziadka oraz opiekunki/opiekuna starzej¹cych siê rodziców). 
Po drugie, osoby dojrza³e ucz¹ siê inaczej ni¿ osoby w m³odszym wieku. Wraz z wiekiem zmieniaj¹ siê bowiem mo¿liwoœci poznawcze - 
os³abieniu ulegaj¹ zmys³y (wzroku, s³uchu, smaku), spada tempo zapamiêtywania nowych zagadnieñ, pojawiaj¹ siê trudnoœci 
w przyswajaniu pojêæ abstrakcyjnych. U osób dojrza³ych wzrasta jednak równoczeœnie zdolnoœæ do g³êbokiej analizy, zwiêksza siê zasób 
wiedzy specjalistycznej, a praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejêtnoœci nastrêcza znacznie mniej trudnoœci ni¿ w m³odszych latach.
 
Wszystko to powoduje, ¿e uczenie osób w wieku 50+ wymaga dostosowania sposobów nauczania do mo¿liwoœci i potrzeb tej w³aœnie 
grupy. I to w³aœnie to wyzwanie sta³o siê podstaw¹ pomys³u ujêtego w projekcie innowacyjnym „50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju 
kompetencji w zakresie uczenia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia” realizowanym przez Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. 
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Co bêdzie produktem finalnym projektu? W jakich obszarach dzia³añ mo¿na mówiæ o innowacyjnoœci Pañstwa projektu?

G³ównym celem przedsiêwziêcia, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, 
jest stworzenie metody przygotowania specjalistów w wieku 50+ do uczenia osób w zbli¿onym wieku. Innowacyjnoœæ projektu polega 
na tym, ¿e do roli trenera przygotowywane bêd¹ osoby dojrza³e, które zostan¹ wyposa¿one w wiedzê nt. specyfiki uczenia siê grupy 50+ 
oraz dostosowanych do jej potrzeb metod edukacyjnych. Produkt finalny projektu, a wiêc wspomniana wy¿ej metoda przygotowania 
specjalistów w wieku 50+ do uczenia osób w zbli¿onym wieku, sk³ada siê z 8 modu³ów (A - H) obejmuj¹cych zestaw scenariuszy szkoleñ, 
warsztatów i spotkañ doradczych.

Innowacjê ujêt¹ w projekcie „Akademia 50+” warto rozpatrywaæ pod k¹tem trzech wymiarów innowacyjnoœci: 

? uczestników – specjaliœci (osoby pracuj¹ce) w wieku 50+ bêd¹ wyposa¿eni, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w kompetencje 
pozwalaj¹ce im na podjêcie nowej roli zawodowej - roli edukatora (trenera, coacha). Pozwoli to pracuj¹cym osobom w wieku powy¿ej 
50. roku ¿ycia na wyd³u¿enie swojej aktywnoœci zawodowej poprzez wykorzystanie kompetencji uczenia innych b¹dŸ to w organizacji, 
w której s¹ zatrudnieni b¹dŸ te¿ poza ni¹. 
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? problemu – projekt proponuje nowe narzêdzie (metodologiê przygotowania osób 50+ do uczenia osób w wieku 50+), jedno z wielu 
potrzebnych dla rozwi¹zania generalnego, pal¹cego problemu zwi¹zanego z nisk¹ aktywnoœci¹ zawodow¹ i edukacyjn¹ osób 50+. 
Produkt projektu „Akademia 50+” odpowiada na wpisuj¹cy siê w ten obszar problemowy w¹tek dotycz¹cy specyficznych potrzeb osób 
50+ w procesach uczenia siê i braku wyposa¿enia instytucji szkoleniowych w narzêdzia (wiedzê, umiejêtnoœci) pozwalaj¹ce 
na uwzglêdnianie wspomnianych potrzeb w oferowanych przez instytucje te dzia³aniach edukacyjnych;

? formy wsparcia – „Akademia 50+” oferuje 
mo¿liwoœæ wykorzystania nowego instrumentu 
w rozwi¹zaniu ww. problemów. Wykorzystanie 
wypracowanej w projekcie nowatorskiej 
metodologii pozwala na przygotowanie 
specjalistów 50+ do roli edukatora (trenera 
/coacha) równie¿ dla osób 50+. 

Jest to pierwsza tego typu „szko³a trenerów” - 
szko³a trenerska z uwzglêdnieniem specyfiki 
uczenia siê 50+. W klasycznych programach 
kursów trenerskich uwaga koncentruje siê 
na uczeniu doros³ych, nie dostrzegaj¹c czêsto, 
i¿ w tej pojemnej kategorii znajduje siê 
i dwudziestolatek i szeœædziesiêciolatek, którzy 
maj¹c inne potrzeby oraz mo¿liwoœci ucz¹ siê 
inaczej. Nawi¹zuj¹c do s³ów Konfucjusza: „kto 
nabyt¹ wiedzê pielêgnuje, a now¹ bez ustanku 
zdobywa, ten mo¿e byæ nauczycielem innych", 
w projekcie „Akademia 50+” do pracy z osobami 
dojrza³ymi przygotowanych zostanie 30 
trenerów, a wypracowana i sprawdzona w ten 
sposób metodologia uczenia osób 50+ zostanie 
udostêpniona i upowszechniona wœród 
instytucji szkoleniowych oraz pracodawców 
z terenu regionu i kraju.

Dodatkowo, mo¿liwoœæ wariantowego wykorzystania produktu projektu pozwala na wsparcie nie tylko specjalistów 50+, którzy zyskuj¹ 
now¹ rolê zawodow¹, ale tak¿e funkcjonuj¹cych ju¿ edukatorów, którzy pracuj¹ z grup¹ 50+. 

Jakie jeszcze innowacyjne rozwi¹zania niesie 
za sob¹ projekt?
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Czy tego typu narzêdzia/metody s¹ popularne w innych krajach Unii Europejskiej?

Co by³o/jest najwiêkszym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu?

Wraz ze sta³ym postêpem naukowo-technicznym rosn¹ równie¿ wymagania wobec pracowników. Jest to nie lada wyzwanie dla 
spo³eczeñstwa, które musi nieustannie podnosiæ swoje kwalifikacje i dbaæ o rozwój kompetencji w celu utrzymania siê na rynku 
pracy. To zadanie jest szczególnie trudne dla osób powy¿ej 50. roku ¿ycia, które czêsto s¹ sceptycznie nastawione do zdobywania 
nowych umiejêtnoœci. Niemniej, to w³aœnie doszkalanie siê przez ca³e ¿ycie, szczególnie w wieku dojrza³ym, jest kluczowe dla 
pozostawania aktywnym zawodowo. Koncepcja Life Long Learning jest wiod¹cym elementem strategii lizboñskiej, og³oszonej 
w 2000 roku przez Uniê Europejsk¹. Zgodnie z jej za³o¿eniami, edukacja ustawiczna (od przedszkolaka po seniora) jest jednym
z najistotniejszych czynników wp³ywaj¹cych na konkurencyjnoœæ unijnej, a wiêc równie¿ polskiej, gospodarki. W przypadku 
naszego kraju wzmacnianie dzia³añ w tym zakresie jest tym istotniejsze, ¿e w unijnych statystykach wskaŸników uczenia siê przez 
ca³e ¿ycie Polacy i Polki zajmuj¹ jedn¹ z ostatnich pozycji w europejskim rankingu. 

Dotychczas, najwiêkszym wyzwaniem przed jakim stanêliœmy w projekcie, by³o kompleksowe zdiagnozowanie specyficznych 
potrzeb i mo¿liwoœci edukacyjnych osób dojrza³ych i zbudowanie w oparciu o nie wskazówek dotycz¹cych tego jak efektywnie 
pracowaæ szkoleniowo z osobami w wieku 50+. 
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Jakie dzia³ania za³o¿yliœcie Pañstwo w ramach upowszechniania produktu finalnego? 

Jakie grupy odbiorców i u¿ytkowników s¹ g³ównym celem dzia³añ w³¹czaj¹cych do g³ównego nurtu polityki? 

Czy istnieje szansa, ¿e wypracowane rozwi¹zania bêd¹ wdra¿ane w innych 
regionach/obszarach?

Produkt bêdzie upowszechniany za pomoc¹ szeregu narzêdzi – mo¿na wymieniæ kilka, najbardziej rozbudowanych, do których 
zaliczaj¹ siê np.:
? broszura informacyjna projektu dostêpna na naszej stronie internetowej (www.cds.krakow.pl) w zak³adce dotycz¹cej 
projektu; 
? artyku³y sponsorowane promuj¹ce ideê adekwatnego i efektywnego uczenia osób 50+ oraz nowatorsk¹ metodologiê uczenia 
osób 50+ (Akademia 50+);
? przewodnik informacyjny z CD zawieraj¹cym produkt finalny;
? akcja mailingowa informuj¹ca o produkcie, jego idei i mo¿liwoœciach wykorzystania;
? konferencja, szkolenia i spotkania otwarte dla instytucji zainteresowanych wykorzystaniem produktu w swojej pracy.

Do w³¹czania przeznaczone bêd¹ wszystkie elementy (modu³y) produktu finalnego, w trzech wariantach ich wykorzystania. 
Dzia³ania w tym zakresie ukierunkowane bêd¹ na u¿ytkowników, a wiêc instytucje szkoleniowe z terenu regionu i kraju, 
przedsiêbiorstwa dysponuj¹ce dzia³em HR, trenerami wewnêtrznymi oraz inne podmioty prowadz¹ce dzia³ania edukacyjne, 
w których uczestnicz¹ osoby w wieku 50+, ale równie¿ na odbiorców -  trenerów (edukatorów) z terenu kraju.

Dodatkowo, bêdziemy chcieli równie¿ zwróciæ siê do podmiotów opiniodawczych, mog¹cych w sposób instytucjonalny 
wesprzeæ ideê w³¹czania produktu w codzienn¹ dzia³alnoœæ jego potencjalnych u¿ytkowników. W tym 
przypadku adresatami naszych dzia³añ bêd¹ m.in. Krajowa Instytucja Wspomagaj¹ca, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na etapie w³¹czania do g³ównego nurtu polityki zaplanowane zosta³y dzia³ania 
o zasiêgu ogólnopolskim, tym samym, z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy 
za³o¿yæ, ¿e wypracowane w ramach projektu rozwi¹zania bêd¹ wdra¿ane 
w perspektywie krajowej. Za³o¿enie takie wydaje siê naturalne z uwagi na fakt, 
¿e wypracowana w projekcie metodologia jest uniwersalna, odnosi siê bowiem 
do grupy osób w wieku 50+ i koncentruje na zmieniaj¹cych siê wraz z wiekiem 
mo¿liwoœciach i potrzebach edukacyjnych, które s¹ niezale¿ne od miejsca 
zamieszkania.
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W jaki sposób realizujecie Pañstwo zasadê empowerment? Czy wspó³udzia³ odbiorców i u¿ytkowników na poszczególnych 
etapach jest wed³ug Pañstwa przydatny?

Jak funkcjonowaæ bêdzie produkt finalny po zakoñczeniu realizacji projektu w ramach PO KL?

Jak oceniaj¹ Pañstwo szanse dla regionu jakie daj¹ projekty innowacyjne w ramach PO KL?

Projekty innowacyjne stanowi¹ niepowtarzaln¹ okazjê, aby w kompleksowy sposób „wykorzystaæ" potencja³ wiedzy 
i doœwiadczenia, który tkwi w³aœnie w odbiorcach oraz u¿ytkownikach projektów. Wszystkie dzia³ania, które podejmowane 
s¹ podczas realizacji projektu, maj¹ s³u¿yæ konkretnej grupie i generowaæ okreœlone zmiany, a tych nie sposób osi¹gn¹æ bez 
aktywnoœci samych zainteresowanych. W projekcie „Akademia 50+” udzia³ odbiorców i u¿ytkowników naszego produktu 
zapewniony zosta³ od pocz¹tku realizacji dzia³añ projektowych poprzez stworzenie dwóch Zespo³ów Konsultacyjnych. Zespo³y 
te skupiaj¹ przedstawicieli obu tych grup i poprzez organizacjê cyklicznych konsultacji (w formie spotkañ czy te¿ on-line) maj¹ 
istotny wp³yw na kszta³t tworzonych w projekcie rozwi¹zañ.  

Produkt finalny, a wiêc metodologia uczenia osób dojrza³ych, po zakoñczeniu realizacji projektu „Akademia 50+” bêdzie w pe³ni 
dostêpny dla wszystkich zainteresowanych. Ca³oœæ produktu, obejmuj¹ca zestaw scenariuszy szkoleñ, warsztatów i spotkañ 
doradczych wraz z wszystkimi niezbêdnymi do ich przeprowadzenia materia³ami dodatkowymi, zamieszczona bêdzie na stronie 
www realizatora (Centrum Doradztwa Strategicznego) i w sposób nieodp³atny mo¿liwa do œci¹gniêcia i u¿ytkowania przez 
wszystkie instytucje lub osoby zainteresowane jej wykorzystaniem.  

Projekty innowacyjne w PO KL z z³o¿enia pojawiaj¹ siê tam, gdzie brak jest w³aœciwych metod, narzêdzi i instrumentów pomocy 
oferowanych ró¿nym grupom spo³ecznym. Innowacja spo³eczna wi¹¿e siê z zaszczepianiem nowych wartoœci i pomys³ów, co jest 
dzia³aniem trudnym, czasoch³onnym i nie zawsze koñcz¹cym siê powodzeniem. Zasadnicz¹ wartoœci¹ projektów innowacyjnych 
jest gotowoœæ do inwestowania w nowe, niesztampowe rozwi¹zania, których tworzenie i wdra¿anie bywa procesem niezwykle 
wymagaj¹cym, nara¿onym na trudnoœci, a w codziennych realiach czêsto wrêcz niemo¿liwym. Innowacje w ka¿dej sferze, czy 
to technologicznej czy spo³ecznej, wymagaj¹ czasu, kompetencji i przestrzeni do eksperymentowania, ale stanowi¹ równoczeœnie 
nieocenione Ÿród³o przewag konkurencyjnych i postêpu. Tak¹ przestrzeñ, a co za tym idzie szansê na szybszy rozwój regionu 
w newralgicznych spo³ecznie obszarach, daje w³aœnie Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. 

Wiêcej informacji o projekcie „Akademia 50+” znaleŸæ mo¿na na stronie www.cds.krakow.pl. 

Opracowanie: Berenika Goc³owska, Magdalena Widuch, Centrum Doradztwa Strategicznego 
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