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itamy Pañstwa w 2013 roku! Bêdzie on kolejnym pracowitym okresem dla osób i instytucji zaanga¿owanych w realizacjê 

unijnych projektów. Cz³onkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego oceni¹ 4 strategie Wwdra¿ania oraz 7 produktów finalnych wypracowanych w ramach aktualnie realizowanych projektów innowacyjnych, 

co oznacza, i¿ otrzymamy gotowe produkty przeznaczone do bezpoœredniego u¿ytkowania.

W tegorocznych numerach E-biuletynu zaprezentujemy Pañstwu projekty innowacyjne i projekty wspó³pracy ponadnarodowej, 

realizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w województwie zachodniopomorskim. Na pocz¹tek zapraszamy 

do zapoznania siê z projektami promuj¹cymi innowacyjne podejœcie do oferty kszta³cenia zawodowego. O tym jak zrodzi³ siê pomys³ 

realizacji projektu, o produkcie finalnym oraz wyzwaniach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu innowacyjnego opowiada Pani Jolanta Balicka, 

koordynator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducatioan czyli modernizacja oferty kszta³cenia zawodowego szkó³ o profilu informatycznym 

w powi¹zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy, realizowanego przez Szczeciñski Park Naukowo-Technologiczny oraz Pani 

Aldona Sikora-Tyma - Ekspert ds. testowania w ramach projektu Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego, realizowanego przez 

EUROPIL El¿bieta Pilch.

Pragniemy równie¿ zwróciæ Pañstwa uwagê na rolê procesu upowszechniania i mainstreamingu. Aby projekt innowacyjny nie by³ 

jedynie „sztuk¹ dla sztuki”, wypracowane w jego ramach rozwi¹zania powinny byæ skutecznie upowszechniane. Dlatego Wojewódzki Urz¹d 

Pracy w Szczecinie w roku 2012 przeprowadzi³ szerok¹ akcjê upowszechniaj¹c¹, która mia³a na celu zainteresowanie potencjalnych 

u¿ytkowników innowacjami spo³ecznymi. Na kartach niniejszego biuletynu prezentujemy wiêc wybrane dzia³ania zrealizowane w ubieg³ym 

roku w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zapraszam do lektury,

Katarzyna Brzychcy

Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie
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Szczeciñski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
 
Projekt pn.: ICT (B)usiness to(2) (E)ducatioan czyli modernizacja oferty kszta³cenia zawodowego szkó³ o profilu 
informatycznym w powi¹zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

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

Podczas wielu spotkañ mened¿erowie firm informatycznych zrzeszonych 
w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie podkreœlali, ¿e zale¿y im, aby nowi pracownicy 
tworzyli oprogramowanie korzystaj¹c z najnowszych technologii i trendów 
informatycznych.

Niestety, jak siê okazuje, zarówno w naszym województwie jak i ca³ym 
kraju brak jest instytucjonalnego narzêdzia u³atwiaj¹cego sta³¹ komunikacjê 
i wymianê wiedzy pomiêdzy placówkami kszta³cenia zawodowego a firmami, 
dlatego w programach nauczania pró¿no szukaæ bie¿¹cych trendów 
technologicznych – co z kolei potwierdzi³y równie¿ rozmowy m.in. 
z nauczycielami zaprzyjaŸnionego Szczeciñskiego Collegium Informatycznego.

Aby spe³niæ wymagania firm, treœci przekazywane studentom i uczniom 
musz¹ siê ci¹gle zmieniaæ, tak szybko jak zmieniaj¹ siê technologie, a w bran¿y 
informatycznej skoki nastêpuj¹ w ci¹gu kilku miesiêcy. Jest to zadanie nie tylko 
uczelni wy¿szej, bo kszta³cenie dobrego informatyka zaczyna siê ju¿ na poziomie 
szko³y œredniej, szko³y natomiast s¹ niewystarczaj¹co przygotowane, by nauczaæ 
na poziomie satysfakcjonuj¹cym pracodawców. 

St¹d pomys³ by nauczyciele, pod okiem praktyków z przedsiêbiorstw skupionych w Stowarzyszeniu Klaster ICT, 
przeprowadzali testowe lekcje na podstawie przygotowanych wczeœniej w ramach projektu B2E materia³ów szkoleniowych. 

Zainicjowany model wspó³pracy pomiêdzy nauczycielami a pracodawcami, umo¿liwi szybkie dostosowanie oferty 
kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. W rezultacie rozwi¹¿e to problemy szkó³, a nauczyciele szkó³ zawodowych o profilu 
informatycznym, bêd¹ mogli œwie¿o zdobyt¹, aktualn¹ wiedzê bazuj¹c¹ na rynkowych trendach przekazywaæ swoim uczniom.
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Co bêdzie produktem finalnym projektu? W jakich obszarach dzia³añ mo¿na mówiæ o innowacyjnoœci Pañstwa projektu?

Jakie jeszcze innowacyjne rozwi¹zania niesie za sob¹ projekt?

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

Produkt finalny projektu to model ICT B2E, czyli nowy model kszta³cenia zawodowego na kierunkach ICT oparty na wspó³pracy 
przedsiêbiorców i nauczycieli. W ramach projektu zostanie opracowany specjalny zestaw materia³ów dydaktycznych do nauczania 
najnowszych i najpopularniejszych w bran¿y technologii programowania, takich jak np. Java, Java Script, PHP, C# czy SQL. Ca³oœæ treœci 
dydaktycznych bêdzie dostêpna w internecie dla firm, uczniów i nauczycieli.

Opracowany i wdro¿ony w trakcie realizacji projektu instrument wspó³pracy modernizuje dotychczasowy system kszta³cenia 
zawodowego przez jego skorelowanie z potrzebami bran¿y ICT, kluczowej dla rozwoju gospodarki Pomorza Zachodniego. Jest 
to innowacyjny model, poniewa¿  jest rozwi¹zaniem problemu, dla którego brak by³o dot¹d narzêdzi interwencji umo¿liwiaj¹cych wymianê 
wiedzy pomiêdzy praktykami i nauczycielami ICT ze szkó³ zawodowych. Dodatkowo projekt skierowany jest do pomijanej 
w dotychczasowej polityce grupy docelowej tj. szkó³ zawodowych i nauczycieli przedmiotów zawodowych IT. Forma wsparcia 
zaproponowana w projekcie wykorzystuje metodê zbli¿on¹ do zastosowanej np. w woj. podkarpackim w projekcie "Modernizacja oferty 
kszta³cenia zawodowego w powi¹zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy" dla bran¿y lotniczej, która jest 
charakterystyczna dla tego regionu i pe³ni rolê kluczowej si³y jego rozwoju i innowacyjnoœci. Nawi¹zuje tak¿e do formy wspó³pracy 
przedsiêbiorców w³¹czaj¹cych siê w kszta³cenie przysz³ych kadr, ale dopiero na etapie studiów wy¿szych.

Projekt poza samym modelem, bêdzie tak¿e obejmowa³ internetow¹ platformê wymiany wiedzy o potrzebach i mo¿liwoœciach 
wspó³pracy biznesu i edukacji zawodowej oraz szkolenia prowadzone przez przedsiêbiorców dla 

nauczycieli. Po wdro¿eniu nowoczesnego modelu kszta³cenia, uwzglêdniaj¹cego naukê 
nowych i po¿¹danych przez pracodawców jêzyków programowania, uczniowie szkó³ 

zawodowych zyskaj¹ niezbêdne kompetencje, dziêki czemu chêtniej bêd¹ wybieraæ 
niezbyt popularne obecnie kierunki techniczne na studiach wy¿szych oraz bêd¹ czuæ 

siê pewniej na wymagaj¹cym rynku pracy bran¿y IT.
Dodatkowo, w trakcie projektu zaplanowana jest kampania promocyjna 

zawodów informatycznych wœród gimnazjalistek z naszego regionu.

Wspó³praca gospodarki i szkolnictwa zawodowego to popularny temat 
m.in. w Niemczech i Skandynawii – w krajach, gdzie szkolnictwo zawodowe jest 

silnie promowane, w du¿ej mierze dotyczy jednak zawodów zwi¹zanych 
z przemys³em. W przypadku modelu B2E skupiamy siê na bran¿y, w której 

szkolnictwo zawodowe nie jest a¿ tak popularne. 
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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?

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

Projekt jest na wstêpnym etapie realizacji, jednak ju¿ teraz mo¿na dostrzec pewne wyzwania. G³ównym wyzwaniem 
dla projektu by³o przekonanie dyrektorów szkó³ i nauczycieli do nawi¹zania wspó³pracy z przedsiêbiorstwami. Podczas 
pierwszych spotkañ z w³adzami szkó³, maj¹cych na celu poinformowanie o projekcie oraz propozycjê wspó³pracy, czêsto 
napotykaliœmy na niechêæ i dopiero po d³u¿szych rozmowach zgadzano siê na przy³¹czenie siê do projektu. Jednym z powodów 
pocz¹tkowego dystansu by³a np. obawa o s³abe wyniki badañ poziomu wiedzy z obszarów jêzyków programowania 
nauczycieli poszczególnych szkó³, a tak¿e dystans nauczycieli do nawi¹zywania kontaktu z biznesem. Jesteœmy jednak 
przekonani, ¿e dzia³ania zaplanowane w projekcie podnios¹ wiedzê nauczycieli i zintegruj¹ te dwa œrodowiska. 
Dla przedsiêbiorców bran¿y IT stan¹ siê natomiast pierwsz¹ okazj¹ do wy³owienia talentów ju¿ w szkole zawodowej.

Przedmiotem upowszechniania bêd¹ opracowane w projekcie wyniki diagnozy potrzeb przedsiêbiorców w kontekœcie 
przygotowania zawodowego pracowników, opracowane przez przedsiêbiorców programy szkoleñ nauczycieli 
i zmodyfikowane programy kszta³cenia uczniów udostêpniane jako dokumenty do pobrania on-line na platformie wymiany 
wiedzy. Dzia³ania upowszechniaj¹ce to m.in. bezpoœrednie spotkania z u¿ytkownikami produktu, dyrektorami szkó³, 
nauczycielami, centrami kszta³cenia nauczycieli i kuratoriami, informuj¹ce o przebiegu tworzenia produktu, anga¿owanie 
w testowanie u¿ytkowników i odbiorców, anga¿owanie decydentów w celu zachêcania ich do korzystania z produktów 
projektu w szko³ach im podleg³ych. Produkt finalny bêdzie równie¿ przedmiotem kampanii
medialnej. Dodatkowo zaplanowaliœmy dzia³ania równoœciowe promuj¹ce zawody 
informatyczne i edukacjê IT poœród kobiet, w szczególnoœci gimnazjalistek, 
które czêsto z uwagi na stereotyp mêskiej bran¿y rezygnuj¹ z dalszego kszta³cenia 
w IT. 

U¿ytkownikami produktu w projekcie Business to Education – B2E 
s¹ szko³y zawodowe z województwa zachodniopomorskiego, realizuj¹ce 
kszta³cenie na poziomie technik informatyk, a tak¿e przedsiêbiorcy z bran¿y ICT 
oraz instytucje, które zadeklarowa³y chêæ wdro¿enia modelu ICT B2E. Z kolei 
odbiorcami produktu s¹ nauczyciele przedmiotów informatyki w szko³ach 
zawodowych o profilu IT. 

Zdecydowanie tak. Wypracowany w trakcie projektu Business to Education Model ICT B2E jako instrument, bêdzie móg³ 
byæ wykorzystywany w innych województwach w Polsce zarówno przez instytucje wspó³pracuj¹ce z firmami ICT, jak i inne 
instytucje wspó³pracuj¹ce z organizacjami bran¿owymi oraz edukacyjnymi np. klastrami, stowarzyszeniami czy centrami 
doskonalenia nauczycieli oraz kuratoriami.
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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?

W myœl zasady empowermentu w projekcie Business to Education B2E przedstawiciele grup docelowych aktywnie anga¿uj¹ siê 
w realizacjê projektu, s¹ uczestnikami cyklicznych badañ i wspó³autorami zmodyfikowanych programów kszta³cenia (nauczyciele) oraz 
trenerami na szkoleniach i autorami materia³ów dydaktycznych (pracodawcy). Dodatkowo dziêki w³¹czeniu uczestników projektu 
do poszczególnych etapów jego realizacji, odbiorcy i u¿ytkownicy projektu staj¹ siê równoczeœnie jego ambasadorami, co sprzyja 
budowaniu marki projektu, jak i poszczególnych dzia³añ.

Stworzony w ramach projektu B2E model ICT B2E, czyli nowy model kszta³cenia zawodowego na kierunkach ICT, oparty 
na systemowej i instytucjonalnej wspó³pracy przedsiêbiorców i nauczycieli, nawet po zakoñczeniu projektu bêdzie móg³ byæ 
wykorzystywany przez instytucje statutowo do tego powo³ane, w których bezpoœrednim interesie le¿y jakoœæ kadr. Na Pomorzu 
Zachodnim jest to Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz Technopark Pomerania, którego celem jest dzia³anie na rzecz 
osi¹gniêcia wysokich kwalifikacji i dostêpnoœci kadr bran¿y informatycznej w regionie. Stowarzyszenie daje mo¿liwoœæ cyklicznej 
aktualizacji produktów (treœci merytorycznych, internetowej platformy wiedzy) zgodnie z potrzebami pracodawców i nauczycieli, 
co umo¿liwi korzystanie z nich zarówno odbiorcom projektu jak i nauczycielom niezwi¹zanym dot¹d z modelem B2E. Dodatkowo 
w trakcie opracowywania projektu przedstawiliœmy ideê i za³o¿enia modelu wspó³pracy ICT B2E klastrom ICT z innych województw 
i uzyskaliœmy wstêpne deklaracje zainteresowania wdro¿eniem modelu na ich obszarze dzia³ania.

W naszym przekonaniu projekty innowacyjne w ramach PO KL dziêki temu, ¿e pozwalaj¹ na wprowadzenie nowych, 
nie wykorzystywanych dot¹d narzêdzi, które odpowiadaj¹ na obecne potrzeby regionu  i stawiaj¹ czo³o teraŸniejszym problemom, 
umo¿liwiaj¹ przyspieszenie rozwoju i innowacyjnoœci gospodarki naszego województwa.

Opracowanie: Jolanta Balicka, Szczeciñski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
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EUROPIL El¿bieta Pilch

Projekt pn. „Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego”

dea projektu pt. „Innowacyjne podrêczniki do kszta³cenia zawodowego” realizowanego przez EUROPIL 
El¿bieta Pilch w partnerstwie z AG Doradztwo Adam Górski oraz Doradztwo Spo³eczne i Gospodarcze IKrzysztof Bondyra we wspó³pracy z partnerem ponadnarodowym dr Olg¹ Mausch-Dêbowsk¹ narodzi³a 

siê w wyniku zdiagnozowania w systemie edukacji problemu zwi¹zanego z zawartoœci¹ podrêczników 
do kszta³cenia zawodowego.

Treœci przekazywane uczniom w tradycyjny, „papierowy” sposób s¹ ma³o czytelne, napisane zbyt 
specjalistycznym jêzykiem i czêsto nie zawieraj¹ przyk³adów potwierdzaj¹cych teoriê. Ponadto 
dopasowanie siê do zmian technologicznych w przypadku tradycyjnych podrêczników jest czasoch³onne 
i drogie. Brak nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, odbija siê na jakoœci edukacji zawodowej, 
co w konsekwencji wp³ywa na to, i¿ edukacja zawodowa traci w oczach potencjalnych adeptów tego sektora 
edukacji. E-podrêcznik to szansa na skok w edukacji zawodowej, który mo¿e pomóc nadrobiæ wieloletnie zaleg³oœci w obszarze 
podrêczników do szkolnictwa zawodowego.

Innowacja projektu polega przede wszystkim na zastosowaniu e-podrêcznika stworzonego w oparciu o innowacyjny model 
kszta³cenia w szkolnictwie zawodowym i zachodzi w trzech wymiarach:
? na poziomie problemu dotyczy braku nowoczesnych e-podrêczników do kszta³cenia zawodowego,
?na poziomie grupy docelowej odpowiada na potrzeby grupy docelowej pomijanej w dotychczasowej polityce pañstwa, czyli 
nauczycieli i uczniów szkó³ zawodowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego,
?na poziomie formy wsparcia polega na zastosowaniu e-podrêcznika wraz ze szkoleniami dla nauczycieli oraz 
z wykorzystaniem portalu multimedialnego do przekazu treœci obowi¹zuj¹cych w ramach podstawy programowej.

Produkt zosta³ opracowany na podstawie analizy rozwi¹zañ brytyjskich, gdzie stawia siê na model edukacji zawodowej oparty 
o stworzenie wirtualnego œrodowiska nauczania, a zastosowanie e-podrêcznika jest jednym z jego g³ównych elementów. 
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Na istotê naszego projektu sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹ce elementy:

?  dwa programy szkoleniowe dla nauczycieli (szkolenie techniczne zwi¹zane z obs³ug¹ narzêdzia [e-podrêcznika] oraz 
szkolenie „miêkkie” dotycz¹ce pokonywania barier w korzystaniu z multimediów, w tym równie¿ szkolenie sprofilowane 
specjalnie pod k¹tem dyrektorów szkó³. Bêdzie to szkolenie informuj¹ce o cechach i przydatnoœci narzêdzia do pracy 
dydaktycznej),

?  podrêcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajêæ do pracy z uczniami, który bêdzie stanowiæ 
wsparcie metodyczne dla nauczycieli oferuj¹c typowe pomoce dydaktyczne, które nauczyciele mog¹ zastosowaæ w pracy 
z e-podrêcznikiem,

? modelowy e-podrêcznik dla szkó³ zawodowych z uwzglêdnieniem dorobku szkolnictwa brytyjskiego, czyli jasnego 
wprowadzenia do ka¿dej partii materia³u, z czyteln¹ struktur¹ treœci zgrupowan¹ wokó³ okreœlonego zagadnienia,

?  publikacja dotycz¹ca wykorzystania multimedialnych narzêdzi wsparcia kszta³cenia zawodowego,

? multimedialna platforma kszta³cenia zawodowego wykorzystuj¹ca rozwi¹zania brytyjskie w tej dziedzinie, szczególnie 
uwzglêdniaj¹ce wirtualne œrodowisko nauczania dla ucznia.
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Wstêpna wersja produktu finalnego, który jest testowany od listopada 2012 r. powsta³a przy ogromnym zaanga¿owaniu 
wszystkich partnerów projektu, w tym partnera ponadnarodowego, który dokonywa³ ekspertyz dotycz¹cych opracowanych 
materia³ów, zg³asza³ uwagi oraz sugestie, wynikaj¹ce z posiadanego doœwiadczenia oraz przeprowadzonych badañ. Inspiracj¹ 
by³ tak¿e udzia³ w wizycie studyjnej, podczas której personel projektu mia³ mo¿liwoœæ zaobserwowania, jak e-podrêczniki 
wykorzystywane s¹ w praktyce.

Najwiêkszym wyzwaniem dotychczas by³o stworzenie i obrona strategii wdra¿ania projektu innowacyjnego testuj¹cego oraz 
zapewnienie sprawnej wspó³pracy pomiêdzy wszystkimi instytucjami zaanga¿owanymi w realizacjê projektu. 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, wymiany informacji, doœwiadczeñ, rezultatów i dobrych 
praktyk.

Dziêki wspó³pracy wszystkich instytucji zaanga¿owanych w realizacjê projektu, w tym równie¿ przedstawicieli grup 
docelowych, uda³o siê wypracowaæ uniwersalny model, który bêdzie móg³ byæ wykorzystany nie tylko w innych regionach 
kraju, ale tak¿e w przypadku innych grup defaworyzowanych w sferze edukacji i rynku pracy.

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. Ich celem bêdzie wzbudzenie 
zainteresowania projektem i upowszechnienie rezultatów cz¹stkowych wœród potencjalnych u¿ytkowników i odbiorców oraz 
realizacja zogniskowanej strategii upowszechniania produktu i jednoczeœnie w³¹czania go do g³ównego nurtu polityki.

U¿ytkownicy Odbiorcy

20 dyrektorów szkó³, nauczycieli 
przedmiotów zawodowych 

i kierowników kszta³cenia zawodowego

200 uczniów szkó³ zawodowych 
zamieszka³ych na terenie 

woj. zachodniopomorskiego
Etap upowszechniania

160 dyrektorów szkó³, nauczycieli 
przedmiotów zawodowych 

i kierowników kszta³cenia zawodowego 
(40 uczestników szkoleñ i 120 

uczestników konferencji)

400 uczniów szkó³ zawodowych 
zamieszka³ych na terenie 

woj. zachodniopomorskiego

Etap testowania

Etap upowszechniania
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Prowadzenie dzia³añ upowszechniaj¹cych bêdzie odbywa³o siê za poœrednictwem nastêpuj¹cych kana³ów informacyjnych:
? uruchomienie, moderowanie i promocja portalu edukacyjnego, bêd¹cego podstawowym Ÿród³em informacji o postêpie prac 
i powsta³ych produktach,
? wysy³ka pakietów informacyjnych nt. rezultatów cz¹stkowych (poczta tradycyjna i mailing) do instytucji z województwa 
zachodniopomorskiego: szkó³ i nauczycieli kszta³cenia zawodowego, organów prowadz¹cych, Kuratorium Oœwiaty, oœrodków 
doskonalenia nauczycieli,
? 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 ksi¹¿kowej dotycz¹cej innowacyjnych 
multimedialnych narzêdzi kszta³cenia zawodowego,
? szkolenia dla nauczycieli kszta³cenia zawodowego z zakresu stosowania produktu,
? seminaria dla dyrektorów szkó³, nauczycieli, kierowników kszta³cenia zawodowego, przedstawicieli samorz¹dów i innych 
osób zg³aszaj¹cych zainteresowanie produktem finalnym,
? szkolenia blended learning dla uczniów, pokazuj¹ce praktyczne zastosowanie e-podrêczników na tle podrêczników 
tradycyjnych,
? konferencja podsumowuj¹ca projekt (upowszechniaj¹ca) dla przedstawicieli organów prowadz¹cych, dyrekcji szkó³ 
zawodowych, oœrodków kszta³cenia zawodowego, WUP, MEN. 
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W zale¿noœci od adresata dzia³añ upowszechniaj¹cych bêdzie zmienia³a siê treœæ i forma komunikatu. Multimedialny portal 
edukacyjny bêdzie zawiera³ oddzielne sekcje dedykowane dla nauczycieli i oddzielne dla uczniów – dostêpne po zalogowaniu,
 z dostosowaniem m.in. grafiki do specyfiki danej grupy (przekaz dla m³odzie¿y bêdzie mia³ bardziej swobodny charakter).

Prowadz¹c dzia³ania upowszechniaj¹ce partnerstwo skoncentruje siê na nastêpuj¹cych grupach odbiorców: 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 dotyczyæ bêdzie równie¿ cz³onków RST Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto zak³ada 
siê, i¿ dziêki stronie internetowej, portalowi edukacyjnemu, informacjom prasowym, publikacjom, informacja na temat  
proponowanych przez realizatora projektu  rozwi¹zañ  zostanie upowszechniona wœród min. 3000 u¿ytkowników, odbiorców 
i innych zainteresowanych z województwa zachodniopomorskiego tj. jednostek samorz¹du terytorialnego, szkó³ 
zawodowych, organów nadzoru pedagogicznego, oœrodków doskonalenia nauczycieli, przedsiêbiorców, uczniów szkó³ 
zawodowych i ich rodziców (opiekunów), instytucji  otoczenia biznesu,  powiatowych urzêdów pracy (doradców zawodowych), 
firm i placówek kszta³cenia ustawicznego.

Charakter projektu zak³ada wiele interakcji pomiêdzy Beneficjentem a grup¹ docelow¹. M.in. dziêki ich uwagom i sugestiom 
produkt zostanie dopracowany i ulepszony, dostosowany do polskich oczekiwañ i mo¿liwoœci percepcji m³odych ludzi. Miar¹ 
sukcesu dzia³añ upowszechniaj¹cych bêd¹ pozytywne opinie odbiorców i u¿ytkowników uczestnicz¹cych w teœcie, wyra¿one 
w ankietach oraz deklaracje szkó³ zwi¹zane z przysz³ym wykorzystaniem produktu.
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Po zakoñczeniu projektu platforma multimedialna bêdzie nadal funkcjonowa³a. Zawieszone bêd¹ na niej pozosta³e elementy 
produktu finalnego. Konieczne bêdzie jedynie zapewnienie obs³ugi przez administratora technicznego dbaj¹cego o poprawne 
dzia³anie platformy pod k¹tem administracji IT.

Projekt nie by³by mo¿liwy do realizacji w takiej formie bez mo¿liwoœci, jakie daje formu³a projektów innowacyjnych oraz bez 
potencja³u partnera ponadnarodowego. Wspó³praca ponadnarodowa ma oczywiœcie minusy – przede wszystkim trudnoœci 
w zarz¹dzaniu projektem, wynikaj¹ce m.in. z odleg³oœci, roœnie równie¿ ryzyko realizacji projektu, jednak mo¿liwoœci, jakie 
stwarza wspó³praca ponadnarodowa, niweluj¹ te niedogodnoœci. 

Dziêki wspó³pracy w modelu ponadnarodowym mieliœmy mo¿liwoœci wykorzystania naszych doœwiadczeñ i wiedzy 
do stworzenia innowacyjnego produktu. Zawarte w ramach projektu partnerstwo ma du¿e szanse, aby przetrwaæ i realizowaæ 
w przysz³oœci kolejne projekty.

Zapraszamy na stronê: www.ebook-24.edu.pl

Opracowanie: Aldona Sikora-Tyma - Ekspert ds. testowania.
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Upowszechniamy bez granic 

Wybrane dzia³ania upowszechniaj¹ce projekty innowacyjne PO KL

rojekty innowacyjne s¹ jednym z najistotniejszych wyzwañ perspektywy finansowej 2007 - 2013 Programu Operacyjnego 

Kapita³ Ludzki (PO KL). Projekty te maj¹ na celu poszukiwanie i testowanie nowych, efektywnych rozwi¹zañ we wszystkich Pobszarach interwencji Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jednym z etapów projektów innowacyjnych jest proces 

upowszechniania, który polega na przekazaniu pe³nej informacji o wypracowanych produktach – modelach. Nale¿y zdaæ sobie sprawê, 

¿e ww. procesy s¹ niezwykle istotne. Bez dotarcia do wiêkszej grupy osób, które potencjalnie mog¹ wykorzystywaæ innowacyjne 

narzêdzia, mijamy siê z ide¹ tych projektów.

W województwie zachodniopomorskim procesowi upowszechniania podlegaæ bêdzie 21 nowatorskich produktów. Przyk³adem 

produktu innowacyjnego jest np.: model klastrów NGO dzia³aj¹cych z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepe³nosprawnych, wytworzony w ramach projektu innowacyjnego przez Zwi¹zek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. 

Sama koncepcja projektu, a w niej zawartoœæ modelu tworzy niespotykan¹ na skalê Polski wartoœæ dodan¹. Projektodawca wypracowuje 

nowatorskie podejœcie do intensyfikowania, konsolidacji i koordynacji dzia³añ NGO, chc¹cych w³¹czyæ siê w trudny proces aktywizacji 

zawodowej osób niepe³nosprawnych, poprzez samoorganizowanie siê w klaster. Wypracowany w ramach projektu model bêdzie 

integrowa³ ze sob¹ nowe podejœcie (œcis³e zaanga¿owanie siê NGO w aktywizacjê zawodow¹), metody (organizowanie siê w klastry, 

œcis³a wspó³praca z pracodawcami) i formy dzia³ania (system informatyczny). Wiêcej informacji o projektach innowacyjnych 

realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje siê na stronie www.wup.pl.

Bior¹c pod uwagê wagê dzia³añ mainstreamingowych Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie w roku 2012 przeprowadzi³ szerok¹ 

akcjê upowszechniaj¹c¹, która mia³a na celu zainteresowanie potencjalnych u¿ytkowników innowacjami spo³ecznymi. Poni¿ej 

prezentujemy wybrane dzia³ania zrealizowane w zesz³ym roku w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Spotkanie w ramach wymiany doœwiadczeñ miêdzy cz³onkami Sieci Tematycznych 

W dniach 25-26 wrzeœnia 2012 r. odby³o siê spotkanie w ramach wymiany doœwiadczeñ miêdzy 

cz³onkami Sieci Tematycznych oraz upowszechniania projektów innowacyjnych wraz 

ze szkoleniem dotycz¹cym walidacji produktu finalnego. Celem spotkania by³o upowszechnianie 

projektów innowacyjnych oraz wymiana doœwiadczeñ miêdzy cz³onkami Sieci Tematycznych 

województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. 

W spotkaniu uczestniczy³o ³¹cznie 30 osób. 

e
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Klastrowanie projektów innowacyjnych PO KL

W dniu 26 czerwca 2012 r. odby³o siê Forum rozwi¹zywania problemów powstaj¹cych podczas realizacji projektów 
innowacyjnych /klastrowanie projektów. Celem spotkania by³ aktywny udzia³ w kojarzeniu projektów w zakresie ich zbie¿noœci 
pod wzglêdem grup docelowych, problemów i rodzaju produktów finalnych oraz sprawdzenie czy by³oby mo¿liwe realizowanie 
wspólnie przynajmniej czêœci dzia³añ upowszechniaj¹cych, tak aby z jednej strony zapobiec kumulacji, z drugiej zaœ zwiêkszyæ ich 
si³ê oddzia³ywania na decydentów i u¿ytkowników. Rezultatami spotkania by³o powstanie harmonogramu dzia³añ 
upowszechniaj¹cych i w³¹czaj¹cych oraz podpisanie listu intencyjnego pomiêdzy beneficjentami, którzy zamierzaj¹ podj¹æ 
wspó³pracê. 

W dniu 10 grudnia 2012 r. w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich odby³a siê Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS. Celem tego 
wydarzenia by³o zaprezentowanie rezultatów projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz 
uhonorowanie ich realizatorów w ramach siedmiu kategorii. Jedn¹ z tych kategorii by³ Najlepszy projekt innowacyjny PO KL, 
w ramach której zaprezentowano trzy projekty innowacyjne:
? Model Adaptacyjnego Transferu Rozwi¹zañ Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX, realizowany przez Zachodniopomorsk¹ 
Szko³ê Biznesu;
? Re: start, realizowany przez Polsk¹ Fundacjê Przedsiêbiorczoœci;
? Uzale¿niony dziœ - nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania, realizowany przez Stowarzyszenie Solidarni Plus.
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Statuetkê w ww. kategorii otrzyma³o Stowarzyszenie Solidarni Plus. G³ównym celem projektu Uzale¿niony dziœ - nowa 
perspektywa osoby, terapii, zapobiegania jest poprawa sytuacji osób na³ogowo stosuj¹cych œrodki uzale¿niaj¹ce, w tym alkohol 
i substancje psychotropowe. Oœrodek w Dar¿ewie jest jedyn¹ placówk¹ na terenie naszego województwa oferuj¹c¹ 
krótkoterminowe leczenie stacjonarne i realizuj¹c¹ program terapeutyczny o charakterze motywacyjnym.

Powy¿sza inicjatywa mo¿e pos³u¿yæ jako przyk³ad skutecznego dzia³ania o charakterze upowszechniaj¹cym, poniewa¿ dziêki 
zaproszeniu regionalnych decydentów (udzia³ ok. 130 osób) zwiêksza szanse na szersze stosowanie wypracowanych rozwi¹zañ 
oraz promuje najlepsze projekty i produkty finalne w regionie. Dodatkowo stworzono 60 sekundowe filmy o wszystkich 
nominowanych beneficjentach i ich projektach (m.in. trzy filmy o projektach innowacyjnych). Powy¿sze materia³y prezentowane 
by³y podczas Gali oraz zamieszczone zosta³y na stronie internetowej WUP w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
filmów prezentuj¹cych tegorocznych nominowanych oraz przeczytania szerszej relacji z Gali pod adresem: www.wup.pl. 

Upowszechnianie projektów innowacyjnych mia³o miejsce równie¿ podczas:
-    posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
- spotkania przedstawicieli Powiatowych Urzêdów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Oœrodków Pomocy 
Spo³ecznej pt.: Wspó³praca publicznych s³u¿b zatrudnienia z pracownikami pomocy spo³ecznej;
-    XIII posiedzenia Podkomitetu Monitoruj¹cego PO KL WZ.

Wiêcej informacji na stronie: www.wup.pl w zak³adce Innowacyjnoœæ i ponadnarodowoœæ.

Opracowanie: Alina Szyd³owska, WUP Szczecin
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