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1.

Model programu rozwojowego w oparciu o wyniki badań
1.1. Wyniki badań i analiza SWOT
Badania przeprowadzone w 12 szkołach oraz ich otoczeniu w ramach projektu „Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” miały na celu opracowanie 12 programów
rozwojowych dla 12 wskazanych szkół zawodowych, przy współpracy ze szkołami.
Programy rozwojowe miały uwzględnić specyfikę oraz indywidualne potrzeby poszczególnych
szkół zawodowych objętych badaniem.
Realizując założone cele, na podstawie badań szkół zawodowych:
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu,
Zespół Szkół Powiatowych w Łysych,
Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie,
Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,
Zespół Szkół Nr 1 im. Jose de san Martin w Sierpcu,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach,
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim,
oraz innych dostępnych badań mazowieckiego szkolnictwa zawodowego wypracowano Model
Programu Rozwojowego (MPR) szkoły zawodowej w województwie mazowieckim.

Rysunek 1. Geneza Modelu Programu Rozwojowego dla szkół zawodowych w województwie mazowieckim

Model ten z jednej strony odpowiada na zdiagnozowane potrzeby tych szkół, z drugiej strony
posiada walory uniwersalnej instrukcji dla innych szkół zawodowych z regionu.
Model jest rozwiązaniem wszechstronnym, obejmującym całe spektrum wskazanych w ramach
badania barier i problemów, stanowi odpowiedź na potrzeby badanych szkół. Zważywszy na ich
różnorodność, celem zapewnienia większej użyteczności modelu, wskazano kluczowe obszary
problemowe modelowego programu rozwojowego. W tym kontekście, zaproponowany model,
oprócz instrukcji działania „krok po kroku”, określa wzorcowe obszary modernizacji i rozwoju
szkoły zawodowej wypracowane w oparciu o analizę SWOT uwzględniającą wyniki badań
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powyższych szkół oraz innych badań prowadzonych w regionie w obszarze szkolnictwa
zawodowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoła lub organ prowadzący będą mogli świadomie i
racjonalnie dokonać strategicznego wyboru zakresu i kierunku przygotowywanego programu
rozwojowego przed rozpoczęciem typowych działań projektowych. Ta możliwość wyboru
zapewnia trafność oraz użyteczność modelowego programu rozwojowego. Instrukcja krok po
kroku umożliwia dostosowanie modelowego zakresu działań modernizacyjnych do aktualnych
możliwości finansowych szkoły lub najbardziej pilnych potrzeb. W ten sposób opracowany
model z jednej strony stanowi propozycją kompleksową, dającą odpowiedź na całe
spectrum problemów z jakimi borykają się dziś szkoły zawodowe. Z drugiej zaś strony
propozycja ta jest rozwiązaniem elastycznym oferując modelowe obszaru rozwoju oraz
przepis na wybór obszaru kluczowego dla konkretnej szkoły.
Zanim jednak przejdziemy do szczegółów Modelu Programu Rozwojowego oraz zasad realizacji
„krok po kroku” modelowego programu rozwojowego przeanalizujmy wyniki badań
regionalnych w zakresie diagnozy problemów i szans rozwojowych szkolnictwa zawodowego w
województwie mazowieckim. W analizie tej uwzględniono najbardziej aktualne wyniki badań i
rekomendacji przedstawionych w raporcie zbiorczym: „Badania lokalne dla 12 szkół
zawodowych, wspierające tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych na potrzeby Projektu
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” oraz dane i rekomendacje z innych
badań szkolnictwa zawodowego prowadzonych w województwie mazowieckim, takich jak
„Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badanie
jakościowe w subregionach”; „Formy nauki zawodu”; „Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka”; „Badania pracodawców i pracowników”. W efekcie tej analizy
można sformułować kluczowe problemy z jakimi boryka się dziś szkolnictwo zawodowe w
województwie mazowieckim, opisane poniżej.
Bardzo istotnym i palącym problemem jest dziś kwestia dostosowania szkolnictwa zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dlatego też duża część badań orientuje się na
przedsiębiorcach, jako przyszłych pracodawcach absolwentów szkół zawodowych. Badania
prowadzone w województwie mazowieckim wskazują, iż „badane szkoły nie współpracują z

przedsiębiorcami przy wyznaczaniu kierunków kształcenia ani przy strategicznym planowaniu
swoich działań” („Badania lokalne…” s. 12). Badania potwierdzają, że relacje z pracodawcami
ograniczają się w zasadzie do organizacji praktyk zawodowych (82% badanych dyrektorów)
oraz zajęć praktycznych u pracodawców (63% badanych). Ważnym wnioskiem z badań jest
fakt, iż w większości przypadków współpraca szkół z pracodawcami nie wykracza poza te dwie
formy i trudno nazwać współpracę szkół z pracodawcami w regionie jako kompleksową.
(„Współpraca pracodawców..” s. 131). Badania wskazują, iż zarówno szkoły zawodowe jak i
pracodawcy nie widzą innych kontekstów współpracy, wykraczających poza samą organizację
praktyk zawodowych czy zajęć praktycznych. Jeszcze większym problemem jest współpraca
szkół zawodowych z organizacjami pracodawców, która jeżeli w ogóle występuje, to ogranicza
się do nawiązywania kontaktów z pracodawcami (tamże, s.132). Analizując uzyskane wyniki
można postawić hipotezę, że większość szkół i większość pracodawców, a także ich organizacji
nie ma w ogóle świadomości funkcji, jakie mogłoby spełniać pogłębienie oraz poszerzenie
istniejących obecnie relacji pracodawca-szkoła. Obecna rzeczywistość interpretowana jest
często jedynie w kategoriach „załatwienia uczniowi” miejsca praktycznej nauki zawodu. (tamże,
s. 131). Ujęcie takie nie wykracza jednak poza doraźne i partykularne konteksty ograniczając
możliwości szerszej współpracy w zakresie podnoszenia jakości i nowych standardów
kształcenia w zawodzie. Wśród przedsiębiorców, bardzo rzadko mamy do czynienia ze
spojrzeniem globalnym, wychodzącym poza doraźną rzeczywistość przedsiębiorstwa, jego
doraźne korzyści, a także poza obręb przedsiębiorstwa - na poziom lokalnego rynku, branży itd.
(tamże, s. 133). Wydaje się, że tego typu spojrzenie jest jednym z bardzo ważnych warunków
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zmiany podejścia do kształcenia zawodowego, a co za tym idzie do zmian w ramach kształcenia
praktycznego. Potwierdzają to inne badania prowadzone z udziałem pracodawców w regionie:

Zwraca uwagę fakt, że w praktyce w minimalnym tylko stopniu istnieje przepływ informacji
pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi dotyczący sugestii w zakresie profilu
kształcenia, pożądanych kompetencji i kwalifikacji uczniów itp. Nie jest to tylko kwestia
bezpośrednich relacji pomiędzy światem biznesu i szkołami. Wiele wskazuje na to, że nie ma
takich zinstytucjonalizowanych platform wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań, które
ułatwiłyby i usystematyzowały przepływ informacji . („Badania pracodawców i pracowników”, s.
99). Badania potwierdziły, iż wdrażanie dualnego systemu kształcenia łączącego kształcenie
teoretyczne w szkole z kształceniem praktycznym u pracodawcy wpływa na poprawę jakości
kształcenia oraz jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, przez co należy traktować ten
obszar jako modelowy w modernizacji oferty edukacyjnej. Potwierdzają to liczne opinie i
rekomendacje: Zarówno zajęcia w szkole jak i w CKP nie dają uczniom możliwości

zaznajomienia się z prawdziwym środowiskiem pracy. Taką możliwość dają natomiast zajęcia
praktyczne organizowane u pracodawców. („Formy nauki zawodu”, s. 8) oraz Zajęcia
praktyczne i praktyki, o ile odbywają się u pracodawcy, są pierwszym kontaktem z prawdziwym
środowiskiem pracy. Dają możliwość upewnienia się, czy uczeń wybrał odpowiedni dla siebie
zawód. Rozwijają wiedzę i praktyczne umiejętności uczniów, zwiększając ich szanse na zdanie
egzaminów zawodowych (tamże, s.9). Badania lokalne prowadzone w 12 szkołach zawodowych
województwa mazowieckiego potwierdziły duży poziom oczekiwań i niezadowolenia uczniów
oraz pracodawców w zakresie kształcenia praktycznego. Wskazuje to na konieczność
zaproponowania szkołom zawodowym nowych instrumentów budowania współpracy szkoły z
pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego.
Badania prowadzone w regionie wskazują, iż kolejnym problemem z jakim boryka się dziś
szkolnictwo zawodowe to doradztwo i orientacja zawodowa. „Ogólnie doradztwo zawodowe

odbywa się więc w szkołach zawodowych w sposób niesystematyczny, niesformalizowany i w
bardzo niewielkim zakresie. Nie ma praktycznie możliwości indywidualnej pracy z uczniami,
zwłaszcza w większych placówkach, gdzie jedna osoba zajmująca się doradztwem w ramach
części tylko obowiązków zawodowych zdecydowanie nie wystarcza” („Badania lokalne…” s. 15).
Badania wykazały, iż usługi doradztwa zawodowego, jeżeli w ogóle w szkołach zawodowych są
oferowane, nie dotyczą wsparcia uczniów w wejściu na rynek pracy. Bardzo rzadko doradztwo
dotyczyło poszukiwania pracy (niecałe 5% badanych). Z wywiadów wynika, że kontakty z
doradcami zawodowymi miały miejsce zazwyczaj w szkołach. W większości przypadków były to

jednorazowe wizyty, podczas których uczniowie uczestniczyli w pogadankach lub wypełniali
testy (...) W przypadku tego badanego wizyta u doradcy nie miała żadnego wpływu na wybór
zawodu. Na efektywność tego typu wsparcia może mieć też wpływ forma organizacji spotkań.
Wydaje się, że pojedyncze zajęcia dla wieloosobowych grup (całe klasy) mogą być mało
skuteczne („Młodzież wchodząca na rynek pracy...,” s. 65). Badania potwierdzają, także
konieczność podejmowania działań w zakresie budowania lepszych relacji z otoczeniem szkoły
poprzez lepsze wykorzystanie potencjału i zasobów innych instytucji: hufce pracy są

postrzegane głównie jako instytucje dla problematycznej młodzieży. Wydaje się, że inne
działania tych organizacji (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy) są mniej znane wśród
młodzieży (tamże, s. 126). Doradztwo realizowane w udziałem otoczenia szkoły może stać się
kluczową formą wsparcia uczniów po zakończeniu edukacji zawodowej. Doradztwo zawodowe
jest dziś potrzebne nie tylko w szkołach gimnazjalnych jako wsparcie wyboru szkoły zawodowej.
Badania pokazują bowiem, że duża część uczniów – czy to zasadniczych szkół zawodowych czy
techników – chce kontynuować naukę. Jak można sądzić po wypowiedziach w badaniu
jakościowym, preferowanym modelem jest łączenie pracy zawodowej z zaocznym trybem
kształcenia. Co ważne, młodzi ludzie zakładają przez to osiągnięcie lepszej sytuacji na rynku
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pracy. Patrząc jednak na wybory dokonywane przez absolwentów oraz kierunki studiów
wskazywane przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, można sądzić że mają oni małą
wiedzę o możliwościach i kierunkach studiów oraz o tym, w jakich zawodach można znaleźć
pracę. Wynika z tego, że również na poziomie szkół ponadgimnazjalnych wiedza uczniów na

temat możliwych zawodów i kierunków kształcenia jest ograniczona i że zajęcia z doradztwa
zawodowego mają również, w kontekście ich zamiarów dotyczących dalszego kształcenia, duże
znaczenie na poziomie szkół zawodowych (tamże, s. 481). W innych badaniach po raz kolejny
podkreślono rolę instytucji otoczenia szkoły w realizacji systemu doradztwa zawodowego na
potrzeby szkół zawodowych współpracujących z pracodawcami: Wskazana jest większa

inicjatywa instytucji rynku pracy w pozyskiwaniu do współpracy pracodawców, wraz z
prezentowaniem korzyści wynikających z potencjalnej współpracy. Za takim zaktywizowaniem
działań służących pozyskaniu pracodawców, musi pójść bardziej profesjonalne pośrednictwo, a
nawet doradztwo zawodowe. („Badania pracodawców i pracowników”, s. 158). Wdrożenie
doradztwa zawodowego i planowania kariery uczniów szkół zawodowych na etapie szkoły
zawodowej z wykorzystaniem zasobów otoczenia szkoły jest kluczową rekomendacją z
przeprowadzonych i przeanalizowanych badań. Wskazuje to na konieczność zaproponowania
szkołom zawodowym instrumentów budowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa
zawodowego wykorzystujących nowy potencjał kadry szkoły oparty na edukacji nauczycieli oraz
lepszego wykorzystywania zasobów instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych
działających w otoczeniu szkoły w zakresie doradztwa i orientacji zawodowej.
Problemy infrastrukturalne związane z wysokimi kosztami inwestycji stanowią dziś nadal
bolączkę większości mazowieckich szkół. Niedofinansowanie a zwłaszcza trudności ze zdobyciem

środków na infrastrukturę i sprzęt zdecydowanie stanowią problem dla znacznej części
badanych placówek. Zdecydowana większość z nich boryka się z jakiegoś rodzaju trudnościami
materialnymi („Badania lokalne…” s. 13). Kluczową kwestią jest najczęściej wyposażanie
szkolnych pracowni nauki zawodu w zakresie kształcenia praktycznego. Promowanie dualnego
systemu kształcenia przesuwa dziś akcenty z konieczności wyposażania pracowni w
standardowe urządzenia dostępne dziś na rynku pracy w przedsiębiorstwach na konieczność
tworzenia nowoczesnych pracowni przygotowujących do kształcenia praktycznego z udziałem
pracodawców. Szkoły chętnie inwestują w najnowsze i modelowe rozwiązania (obrabiarki
sterowane numerycznie, skomputeryzowane traktory, kuchnie indukcyjne) zwiększając istotnie
atrakcyjność placówki edukacyjne w oczach przyszłych uczniów, lecz w większości przypadków
zdają sobie sprawy, że te stosunkowo (do innych działań) wysokie wydatki nie rozwiążą
problemów kształcenia praktycznego, a wszystkie kosztowne nowinki wkrótce będą równie
atrakcyjne jak maluchy i wartburgi na warsztatach wielu szkół. Podniesienie atrakcyjności
kształcenia zawodowego wiąże się raczej nie tyle z „odtwarzaniem” w szkole przyszłego
środowiska pracy, co raczej zapewnieniem uczniom „dostępu” do najnowszych rozwiązań i
wiedzy. Kluczowym instrumentem w tym zakresie jest dziś odpowiednio zaprojektowana i
wykorzystywana infrastruktura ICT udostępniająca uczniom (w szkole i poza szkołą) zdalne
zasoby wiedzy o najnowszych technologiach w każdym zawodzie. W pozostałych badaniach
problem tworzenia lub wykorzystanie infrastruktury ICT na rzecz nowoczesnej edukacji, zwanej
dziś e-Edukacją nie był podnoszony wprost, jednak wszystkie badania wskazywały na korzyści z
zastosowania technik internetowych w poprawie jakości funkcjonowania i rozwoju szkoły
zawodowej. Podkreślając znaczenie dostępu do Internetu w edukacji zawodowej młodzieży
badania wskazywały na bariery związane z dostępem do Internetu i możliwość ich rozwiązania
poprzez programy rozwojowe. Badanie wykazało również, że mieszkańcy obszarów wiejskich i

małych miast mają ograniczony dostęp do pewnych dóbr takich jak infrastruktura kulturalnorekreacyjna co ma wpływ na ich kapitał kulturowy a w przyszłości na mniej trafione wybory
edukacyjne, mniejszą wiedzy o lokalnym rynku pracy, a tym samym większych problemów w
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znalezieniu pracy. („Młodzież wchodząca na rynek pracy..., s. 14). Spontaniczna i naturalna
aktywność uczniów w zakresie korzystania z ICT i Internetu jest faktycznie gwarantem i szansą
rozwoju edukacji zawodowej korzystającej ze zdalnych, lecz bardziej aktualnych i
atrakcyjniejszych zasobów wiedzy o zawodzie. W badaniach wskazywano również, iż
wykorzystanie ICT i Internetu w metodach pracy z uczniem podnosi jakość edukacji i uaktywnia
ucznia w procesie samodzielnego uczenia „się” (uczenia siebie): samodzielne szukanie
informacji zmusza uczniów do pewnej refleksji, analizy zdobytych informacji. (tamże, s. 65).
Badania sugerowały łączenie edukacji z naturalnymi zainteresowaniami i sposobem spędzania
wolnego czasu przez uczniów szkół zawodowych: Zaobserwowano zróżnicowania w pomiędzy
chłopcami a dziewczętami. Różnice polegają na sposobie wykorzystywania komputera Dziewczęta istotnie częściej korzystają z serwisów społecznościowych (46% dziewcząt, 26%
chłopców), chłopcy natomiast częściej grają w gry komputerowe (23% chłopców, 4,2%
dziewcząt). W domu Internet ma 88% badanych uczniów. Przy czym należy zauważyć, że
dostęp w domu do Internetu zależy od typu szkoły, do jakiej chodzi uczeń (rzadziej mają
uczniowie ZSZ) czy miejsca zamieszkania. Na wsi dostęp do Internetu jest rzadszym dobrem,
korzysta z niego 83% uczniów, podczas gdy w miastach ponad 90%. Istotnie częściej dostęp do
Internetu mają uczniowie z Płocka (93%), rzadziej zaś uczniowie z powiatu radomskiego (tylko
72%). Dane te pokazują, jak na możliwość prowadzenie określonego stylu życia wpływają
zewnętrzne wobec ucznia uwarunkowania, jak miejsce zamieszkania (tamże, s. 100).
Wykorzystanie Internetu może też być istotne dla wsparcia kariery uczniów po zakończeniu
edukacji w szkole zawodowej. Głównym źródłem informacji na temat możliwości znalezienia
pracy po zakończeniu szkoły okazał się Internet - spośród 165 osób aż 130 wskazało taką
odpowiedź (tamże, s. 212). Badania potwierdzają także, iż rozwiązania Internetowe i zdalne
mogą podnosić jakość współpracy z otoczeniem. Dobrym pomysłem byłoby zbudowanie portalu
internetowego, który mógłby być forum wymiany takiej wiedzy, platformą komunikacji
pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi oraz indywidualnymi odbiorcami szkoleń
lub rozwój już istniejących tego typu rozwiązań. Ocena jakości prowadzonych szkoleń może
ułatwić zarówno wybór właściwej oferty, jak i wspierać instytucje szkoleniowe w rozwoju coraz
lepszej jakościowo i dopasowanej do potrzeb oferty szkoleniowej. Kluczową rolę w stworzeniu i
zarządzaniu portalem powinna mieć strona trzecia niezwiązana z instytucjami szkoleniowymi,
ani z odbiorcami usług („Badanie pracodawców i pracowników”, s. 22). Rekomendację tą
można by odnieść do oceny i promocji oferty edukacyjnej szkoły zawodowej oraz budowania
relacji z potencjalnymi uczniami i pracodawcami wspierającymi proces edukacji. Przedstawione
wnioski z badań regionalnych wskazują na potrzebę zaproponowania szkołom zawodowym
instrumentów kreowania nowoczesnej edukacji w szkole i poza szkołą oraz tworzenia zdalnych
zasobów edukacji zawodowej we współpracy z otoczeniem szkoły. Jest to kolejne wyzwanie
stojące dziś przed szkołami zawodowymi walczącymi o zainteresowanie i przychylność uczniów,
tym razem w zakresie nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem ICT.
Powyższe grupy problemów są efektem uporządkowania „głównych bolączek” mazowieckich
szkół zawodowych, które można dziś sformułować w następujący sposób:
niewystarczająca jakość kształcenia praktycznego, które powinno być realizowane
we współpracy z pracodawcami. Współpraca ta jest słabo rozwinięta, źle projektowana i
nieodpowiednio zarządzana.
niewystarczające doradztwo zawodowe, które powinno wspierać wybór zawodu na
etapie gimnazjum oraz wejście na rynek pracy na etapie szkoły zawodowej. Doradztwo
to jest prowadzone chaotycznie w oderwaniu o zasobów otoczenia szkoły.
niewystarczająca infrastruktura techniczna, która powinna wspierać nowoczesne
kształcenie zawodowe z wykorzystaniem ICT i zasobów zdalnych. Na tle „potrzeb
materialnych” szkół zawodowych infrastruktura ICT rozwijana jest w niewystarczającym
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zakresie przy całkowitym ignorowaniu zasobów niematerialnych e-Edukacji oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie nowych metod edukacji wykorzystujących
prawdziwe możliwości ICT w zakresie zwiększania dostępu do najnowszej wiedzy i
technologii w zawodzie.
Powyższe 3 grupy problemów mazowieckich szkół zawodowych nie wyczerpują wszystkich
barier i trudności, z którymi muszą sobie radzić dziś szkoły zawodowe. Ukazuje to poniższy
schemat, w którym trzy główne grupy problemów istnieją obok mniejszych barier czy potrzeb:

Rysunek 2. Główne obszary problemowe szkół zawodowych w województwie mazowieckim

Jednak to właśnie tym trzem grupom przeanalizowane badania regionalne poświęcały najwięcej
uwagi a także w tych trzech grupach zidentyfikowano najwięcej wyrazistych opinii i pilnych
potrzeb deklarowanych przez uczniów, nauczycieli czy pracodawców. Można stwierdzić, iż
zaproponowane grupy problemów, czyli obszary problemowe są powszechne a więc
uniwersalne dla mazowieckich szkół zawodowych. To pierwsze ważne stwierdzenie w
konstruowaniu modelu programu rozwojowego.
Zanim jednak obszary problemowe staną się obszarami rozwoju, należy przeprowadzić
analizę SWOT mazowieckich szkół zawodowych w oparciu o przedstawione badania. Analiza ta
pokaże nam nie tylko słabe strony szkół ale także ich mocne strony, na których będzie
można oprzeć działania modernizacyjne a w szczególności działania rozwojowe. Diagnoza
mocnych stron upewni nas, iż działania podejmowane w odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy, mają jakiekolwiek szanse powodzenia. W ujęciu takim obszar rozwoju szkoły
zawodowej, to obszar w którym zdiagnozowano pilną potrzebę wraz z potencjałem niezbędnym
do jej zrealizowania. Potencjałem tym jest właśnie mocna strona, którą można będzie
wykorzystać poszukując skutecznych działań odpowiadających na potrzeby (słabe strony)
szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z tą logiką moją słabą stroną jest BRAK umiejętności jazdy
na rowerze ale mocną stroną fakt, iż MAM rower. W myśleniu rozwojowym ważniejszy jest fakt
posiadania roweru. Drugim etapem analizy SWOT jest odniesienie naszych słabych i mocnych
stron do zewnętrznych uwarunkowań niezależnych od nas, które jednak mogą mieć istotny
wpływ na powodzenie naszych działań rozwojowych. Są to obiektywnie istniejące fakty,
zjawiska, trendy, których sami nie możemy zmienić a które mogą wspierać lub utrudniać nasze
działania rozwojowe. Są to szanse, które powinniśmy wykorzystać oraz zagrożenia, których
musimy być świadomi by minimalizować ich wpływ. Zgodnie z tą logiką szansą dla mojej nowej

umiejętności jest rozwój ścieżek rowerowych a zagrożeniem rozwój ekologicznej motoryzacji.
Czy więc nadal warto uczyć się jazdy na rowerze? Kompleksowe ujęcie słabych i mocnych stron
w każdej grupie problemów wraz analizą szans i zagrożeń dla działań podejmowanych dla tych
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problemów pozwoli nam określić modelowe obszary rozwoju dla mazowieckich szkół
zawodowych. Analizę to przedstawia poniższa tabela:

Analiza SWOT dla mazowieckich szkół zawodowych
Mocne strony

Słabe strony

1.

Uczniowie doceniają rolę kształcenia praktycznego w
swoim rozwoju zawodowym.

1.

Uczniowie nie są przygotowani do podjęcia staży
poza miejscem zamieszkania (w tym zagranicznych)

2.

Szkoły w większości realizują praktyki zawodowe w
firmach (powszechność rozwiązania)

2.

Szkoły niewystarczająco dbają o jakość praktyk
zawodowych.

3.

Pracodawcy widzą wagę kształcenia praktycznego w
atrakcyjności zawodowej absolwenta.

3.

Pracodawcy nie widzą korzyści długofalowych oraz
szerszej roli w organizacji kształcenia praktycznego.

4.

Uczniowie oczekują doradztwa zawodowego
korzystają chętnie z dostępnych usług.

i

4.

Uczniowie nie korzystają z doradztwa zawodowego
w gimnazjum oraz w innych instytucjach, jak OHP.

5.

Szkoły oferują co najmniej jedną formę doradztwa
zawodowego na terenie szkoły. Wysoka aktywność
kadry doradczej w tym zakresie.

5.

Szkoły działają chaotycznie nie współpracując z
instytucjami rynku pracy. Brak wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego z kadrą szkoły.

6.

Pracodawcy wskazują swoją rolę (kontakt z
zawodem) jako kluczowy element w trafnym
wyborze zawodu.

6.

Pracodawcy nie angażują się w orientację zawodową
na etapie gimnazjów oraz realizację indywidualnych
planów kariery uczniów.

7.

Uczniowie chętnie korzystają z ICT poza szkołą i
poszukują informacji w Internecie.

7.

Uczniowie nie potrafią uczyć „się” z ICT poza szkołą.
Komputer służy głównie do zabawy.

8.

Szkoły są dobrze wyposażone w ICT a kadra szkoły
potrafi obsługiwać sprzęt ICT.

8.

Szkoły nie potrafią wykorzystać ICT i Internetu w
edukacji zawodowej.

9.

Pracodawcy wykorzystują ICT w swojej działalności
gospodarczej i edukacyjnej. Firmy chętnie promują
się przez Internet.

9.

Pracodawcy nie angażują się w rozwój edukacji
zawodowej z wykorzystaniem zasobów zdalnych.
Firmy nie potrafią tworzyć zasobów edukacyjnych.

Szanse

Zagrożenia

1.

Zmiany demograficzne (starzenie się zasobów
pracy) zwiększają popyt na młodych pracowników
(absolwentów szkół zawodowych) a co za tym idzie
zwiększenie zainteresowania młodzieży szkołami
zawodowymi.

1.

Silne stereotypy stygmatyzujące uczniów szkół
zawodowych jako uczniów gorszych o mniejszych
ambicjach zawodowych wzmacniane przestarzałym
systemem kształcenia w zawodzie (archaiczne
wyposażenia warsztatów szkolnych) oraz brak
rozwiązań systemowych w zakresie dofinansowania
praktyk zawodowych lub staży (jak w przypadku
kształcenia młodocianych).

2.

Uwzględnienie obszaru doradztwa zawodowego w
szkołach gimnazjalnych i zawodowych w projekcie
strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz
intensywny rozwój doradztwa zawodowego w
instytucjach rynku pracy (OHP) oraz biurach karier
na uczelniach.

2.

Aktualnie słaba kondycja lokalnych rynków pracy
powoduje, iż uczniowie odraczają trudne wejście na
rynek pracy przez wybór dłuższej edukacji ogólnej
oraz brak rozwiązań systemowych w zakresie
finansowania etatów doradcy zawodowego w szkole
zawodowej w tym brak bezpłatnych i dostępnych dla
nieprofesjonalistów
(kadra
szkoły)
narzędzi
diagnostycznych w zakresie predyspozycji i
osobowości zawodowej ucznia.

3.

Rządowe programy i środki wspierające rozwój
społeczeństwa informacyjnego oraz uwzględnienie
obszaru e-edukacji w szkołach zawodowych w
projekcie nowej strategii rozwoju województwa
mazowieckiego.

3.

Niewystarczający dostęp do Internetu na obszarach
wiejskich i powiązanie dostępności do Internetu i ICT
ze statusem majątkowym rodziny ucznia oraz niska
świadomość roli edukacji zdalnej w nauce zawodu
(akcentowanie roli kształcenia praktycznego w
szkolnictwie zawodowym).
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1.2. Obszary rozwoju i poziomy działań w Modelu programu rozwojowego
Przedstawiona w poprzednim rozdziale analiza SWOT dla szkolnictwa zawodowego w
województwie mazowieckim daje nam argumenty do traktowania trzech obszarów
problemowych jako modelowych obszarów rozwojowych. Możemy tak twierdzić, gdyż dla każdej
z trzech grup problemów zdiagnozowanych w trakcie badań regionalnych wskazaliśmy osobno
słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia potwierdzone wynikami tychże badań. Dlatego
też w ujęciu modelowym możemy wyróżnić następujące modelowe obszary rozwojowe:

PRAKTYKA, czyli kształcenie praktyczne z pracodawcami. Ten obszar rozwojowy
odpowiada pierwszej grupie problemów („kształcenie praktyczne” na rys. 3) i został
opisany w analizie SWOT poprzez mocne strony (poz. 1-3), słabe strony (poz. 1-3) oraz
szanse (poz. 1) i zagrożenia (poz. 1). Tak więc dużym wzywaniem rozwojowym dla
mazowieckich szkół zawodowych jest podniesienie jakości i trafności kształcenia
praktycznego. Ten obszar działalności szkoły zawodowej jest kluczowy dla budowania
nowego i atrakcyjnego dla młodzieży wizerunku szkoły zawodowej, jako szkoły
nowoczesnej, posiadającej dostęp do najnowszych technologii stosowanych w
gospodarce. Rozwój szkoły zawodowej w tym zakresie powinien wymazać z pamięci
młodzieży i pracodawców zgubne dla szkolnictwa zawodowego obrazy młodych
mechaników samochodowych ćwiczących na „Maluchach” czy „Wartburgach”. Kluczem
do nowych możliwości edukacyjnych szkół zawodowych jest współpraca z
przedsiębiorcami dobrze rozumiejącymi realia rynkowe oraz racjonalne doposażenie
warsztatów szkolnych i centrów kształcenia praktycznego prowadzone w dialogu i
współpracy z nauczycielami i pracodawcami. W obszarze tym uwzględniono w równym
stopniu potrzeby uczniów, szkoły i pracodawców.

KARIERA, czyli planowanie i wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i absolwentów
szkół zawodowych. Ten obszar rozwojowy odpowiada drugiej grupie problemów
(„doradztwo zawodowe” na rys. 3) i został opisany w analizie SWOT poprzez mocne
strony (poz. 4-6), słabe strony (poz. 4-6) oraz szanse (poz. 2) i zagrożenia (poz. 2).
Obszar ten został wskazany w badaniach szkół mazowieckich jako kluczowy w aspekcie
dostosowania absolwentów szkoły zawodowej do wymagań rynku pracy. Rozwój szkoły
zawodowej w tym zakresie zmniejsza ryzyko bezrobocia, w przypadku, gdy uczeń
kończy kształcenie w zawodzie nadwyżkowym, w którym nie ma ofert pracy.
Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły zawodowej o aspekty planowania kariery,
kształcenia ustawicznego czy przedsiębiorczości to działanie profilaktyczne w
przypadku, gdy szkoła mimo dobrych chęci „nie zdąży” dostosować kierunków
kształcenia do dynamicznych zmian na rynku pracy. Ten obszar rozwoju szkoły
zawodowej to także okazja do budowania nowego wizerunku szkoły zawodowej, w
którym rozwijane są wszystkie kompetencje kluczowe dla pracy. To bardziej
równomierne rozkładanie akcentu na różne sfery rozwoju młodego człowieka, czyli
wsparcie obok kwalifikacji zawodowych także kompetencji społecznych czy kulturowych
wpływających istotnie na możliwości świadczenia pracy w realnym życiu. Mówimy tu
więc o wsparciu rozwoju ucznia a nie typowym doradztwie zawodowym związanym z
wyborem zawodu. Pomijanie tych kwestii w szkolnictwie zawodowym powoduje, iż nie
mogą one skutecznie konkurować ze szkołami ogólnokształcącymi, rozwijającymi lepiej
(w powszechnej opinii) kompetencje kluczowe, niż szkoły zawodowe. Powoduje to
stygmatyzacje „zawodówek” i ich uczniów, jako młodzież mniej ambitną i „prostszą” co
w efekcie powoduje spadek popularności tej ścieżki edukacji. Wzywaniem dla szkół
zawodowych w tym obszarze jest więc zaproponowanie uczniom nowych form zajęć i
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aktywności kształtujących kompetencje kluczowe, także te związane z ekspresją
kulturalną, językami obcymi czy kompetencjami społecznymi. Bardzo obiecującym
aspektem działań w tym obszarze jest przygotowanie uczniów szkół zawodowych do
przedsiębiorczości, rozwijającej ucznia zawodowo, społecznie i osobowo. Wymaga to
jednak nowych umiejętności kadry szkoły oraz głębszego czerpania z zasobów
otoczenia szkoły, w szczególności współpracy z instytucjami rynku pracy oraz
organizacjami pozarządowymi. Jak więc widać, także ten obszar rozwojowy widzi
potrzeby uczniów oraz potencjał drzemiący w szkole i jej otoczeniu.

e-EDUKACJA, czyli kształcenie z ICT z wykorzystaniem zasobów zdalnych
podnoszących atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego. Ten obszar rozwojowy
odpowiada trzeciej grupie problemów („infrastruktura techniczna” na rys. 3) i został
opisany w analizie SWOT poprzez mocne strony (poz. 7-9), słabe strony (poz. 7-9) oraz
szanse (poz. 3) i zagrożenia (poz. 3). Badania w mazowieckich szkołach zawodowych
wskazują, iż szkoły z zasady dobrze wyposażone w sprzęt ICT nie wykorzystują go w
praktyce edukacyjnej. Rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne nie wpływają
istotnie na sposób uczenia się uczniów szkoły zawodowej, są co najwyżej gadżetem
nieznacznie zwiększającym atrakcyjność lekcji i skupiającym uwagę uczniów na
przekazie nauczyciela. Brak ogólnodostępnych prezentacji, filmów instruktażowych,
platform edukacyjnych powoduje, iż taka edukacja w zasadzie nie wykracza poza klasę
z rzutnikiem i wymaga od nauczyciela dodatkowej pracy i wysiłków organizacyjnych.
Tymczasem e-edukacja może być dużą szansą rozwojową dla szkolnictwa zawodowego.
Szkoły zawodowe powinny jednak tworzyć zasoby zdalnej edukacji, z których uczeń
mógłby korzystać poza szkołą. Z badań wynika, iż dużą popularnością cieszyłyby się
wśród młodych ludzi zainteresowanych zawodem filmy instruktażowe (przygotowane na
przykład przez uczniów szkoły w warsztatach szkolnych lub u kluczowych
pracodawców); podręczniki i instrukcje użytkowania urządzeń, programów, metod
wykonania (opracowane przez praktyków) czy wreszcie zdalne testy wiedzy zawodowej,
połączone z aktualnymi treściami edukacyjnymi (e-learning). Dzięki zdalnym zasobom
dostępnym w Internecie (na przykład na Platformie edukacyjnej szkoły) istotnie
zwiększyłoby się wykorzystanie ICT w ramach lekcji w szkole jak też w pracy własnej
ucznia poza szkołą. Rozwiązania takie, zwiększające dostęp do atrakcyjnych i bardziej
aktualnych treści edukacyjnych są kluczowe dla szkół skupiających uczniów
rozproszonych na większym terenie o słabej komunikacji (na przykład szkoły wiejskie),
dla których udział w zajęciach pozalekcyjnych czy wyrównawczych jest istotnie
utrudniony. To także bardzo obiecujący sposób promocji oferty edukacyjnej szkoły oraz
samych zawodów, przybliżający gimnazjalistom i rodzicom szkołę i kierunki kształcenia
w ramach wirtualnych spacerów po warsztatach czy filmów pokazowych („jak to się
robi”) z zajęć praktycznych w szkole lub u pracodawcy. Szkoła w ten sposób może
realizować skutecznie zadania orientacji zawodowej na poziomie gimnazjalnym.
Realizacja tego obszaru wymaga jednak przygotowania uczniów do pracy samodzielnej
z wykorzystaniem zasobów zdalnych, nauczycieli do nowego organizowania procesu
edukacyjne w szkole i poza szkoła z wykorzystaniem tych zasobów oraz przygotowania
zdalnych treści edukacyjnych oraz ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami,
także politechnikami, ośrodkami badawczymi w zakresie udostępniania istniejących
zasobów czy też tworzenia symulacji na odległość. Także w tym przypadku, działania
rozwojowe powinny być realizowane dla uczniów z udziałem kadry szkoły i jej
otoczenia.
Powyższy sposób opisywania obszaru rozwojowego przesuwa akcenty z potrzeb i braków na
działania rozwojowe. Myślenie rozwojowe staje się konstruktywne, jednak nie pozbawione
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realnej oceny własnej kondycji i potencjalnych trudności. Określenie modelowych obszarów
rozwoju jest główną cechą Modelu Programu Rozwojowego, mówiącym w jakim zakresie
powinniśmy podejmować w szkole działania naprawcze lub rozwojowe, co możemy zobrazować
następującym schematem:

Rysunek 3. Obszary rozwoju i modernizacji w modelu programu rozwojowego

Drugim kluczowym aspektem Modelowego Programu Rozwojowego, który wyłania się z
powyższej analizy SWOT jest sposób prezentacji mocnych i słabych stron. Każdorazowo
zidentyfikowano w SWOT osobne „wady i zalety” dla uczniów (poz. 1,4,7), szkoły (poz. 2, 5, 8)
oraz pracodawców (poz. 3, 6, 9). Ten sposób prezentacji odpowiada w istocie metodom
prowadzonych badań, w których każdorazowo uwzględniono opinie i potrzeby uczniów szkoły
zawodowej, osobno opinie i potrzeby kadry administracyjnej i dydaktycznej szkoły oraz osobno
pracodawców współpracujących ze szkołą. Należy podkreślić, iż często opinie te były odrębne a
nawet sprzeczne, a odmienny punkt widzenia odpowiadał innym potrzebom i interesom każdej z
tych grup. Możemy więc mówić o trzech grupach klientów szkoły zawodowej.

Uczeń i związane z nim usługi edukacyjne szkoły zawodowej. Uczeń jest
zainteresowany atrakcyjną i skuteczną usługą gwarantującą mu podjęcie pracy w
zawodzie. Uczeń jest więc klientem szkoły zawodowej odbierającym usługę edukacyjną
a co za tym idzie pierwszym interesariuszem programu rozwojowego. Działania
rozwojowe dotyczyć więc będą nowych metod pracy z uczniem.

Szkoła i związane z nią zasoby, w szczególności zasoby materialne szkoły oraz zasoby
kompetencyjne kadry. Nauczyciel jest w tym przypadku klientem wewnętrznym szkoły
korzystającym z jej zasobów. Szkoła wraz ze swoimi zasobami jest narzędziem pracy
nauczyciela. Działania rozwojowe dotyczyć więc będą nowego wyposażenia oraz
kompetencji kadry szkoły na rzecz nowych metod edukacyjnych (uczeń) z
zastosowaniem tego wyposażenia (szkoła) czy współpracy z pracodawcami (otoczenie).

Otoczenie i związane z nim relacje, w szczególności współpraca z rodzicami i
pracodawcami. Pracodawca jest odbiorcą produktu edukacyjnego a więc głównym
klientem szkoły oraz interesariuszem programu rozwojowego. Działania rozwojowe
dotyczyć będą nowych obszarów i form lokalnej współpracy uwzględniających obok
interesów szkoły także potrzeby i zasoby edukacyjne otoczenia.
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Jak widać powyżej, trzy poziomy działań rozwojowych oraz interesy trzech grup klientów
powiązane są ze sobą i wzajemnie się przenikają. Nowe metody pracy z uczniem wymagają
nowych kompetencji w szkole i pozyskiwania zasobów edukacyjnych poza szkołą. Zakup nowych
urządzeń czy modernizacja szkolnych warsztatów nie przełoży się przecież na faktyczną zmianę
sposobu nauczania, jeżeli nie będą tym zakupom towarzyszyć prace nad zmianą programów
nauczania, szkolenia dla nauczycieli w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych
urządzeń czy też zmiany w programach praktyk, które powinny uwzględnić nowe możliwości
edukacyjne szkoły w odniesieniu do oferty edukacyjnej pracodawców. Jednak potrzeby i
działania, choć ze sobą powiązane, różnią się istotnie w jednym aspekcie. Dotyczą trzech
różnych klientów szkoły zawodowej: ucznia oczekującego na dobrą usługę edukacyjną,
nauczyciela czekającego na skuteczną i satysfakcjonującą pracę w szkole oraz pracodawcy
oczekującego na dobry rezultat edukacji. Beż żadnego z tych ogniw szkoła zawodowa nie
mogłaby istnieć. Dlatego każde z nich musi być uwzględnione w programie rozwojowym w
równym stopniu. W tym miejscu Model Programu Rozwojowego mówi nam,
powinien być realizowany program rozwojowy.

dla kogo

Rysunek 4. Poziomy działań rozwojowych w modelu programu rozwojowego

Te trzy modelowe obszary rozwoju szkoły traktować należy jako potencjalne i pozostają w
przypadku każdej szkoły kwestią strategicznego wyboru opartego na analizie
mocnych i słabych stron szkoły oraz ocenie wagi każdego z nich. W zależności od diagnozy
sytuacji w szkole i jej otoczeniu w ramach programu rozwojowego mogą być wiec podjęte
działania w jednym, dwóch lub trzech obszarach modernizacji, adekwatnie do faktycznych
potrzeb i możliwości szkoły określonych przez możliwości finansowania programu czy
partnerstwo zbudowane na rzecz programu. Model Programu Rozwojowego opracowany na
podstawie badań terenowych w mazowieckich szkołach zawodowych porządkuje potrzeby i
działania modernizacyjne w 3 rekomendowanych obszarach rozwoju zalecając podejmowanie
działań na 3 poziomach w odniesieniu do wszystkich grup klientów szkoły. O ile więc obszar
rozwoju pozostaje kwestią autonomicznego wyboru szkoły o tyle modelowego programowanie
rozwoju wymaga obligatoryjnie podejmowania działań na rzecz uczniów, szkoły i jej otoczenia.
Dalsza część opracowania ma charakter wdrożeniowy i może być wskazówką dla każdej
zainteresowanej szkoły zawodowej czy organu prowadzącego, jak przygotować i zrealizować
Modelowy Program Rozwojowy (MPR) szkoły zawodowej zgodnie z założeniami Modelu
przedstawionego w części badawczej i teoretycznej niniejszego opracowania. To ten
emocjonujący dla wszystkich „Ludzi Czynu” moment, w którym od poszukiwań odpowiedzi na

dlaczego? lub w jakim kierunku? przejść w końcu możemy do bardziej
praktycznego pytania: jak to zrobić?
pytanie
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2.

Modelowy Program Rozwojowy krok po kroku
Modelowy charakter programu rozwojowego oferuje instrukcję „krok po kroku” wdrażania
programu rozwojowego. Znaczy to, że wykonanie 5 kroków zgodnych z modelem (dokładnie
„takich” oraz „w takiej kolejności”) zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu naszego programu
rozwojowego. Modelowość tego rozwiązania zapewnia też uniwersalność kroków. Znaczy to, iż
są odpowiednie dla dowolnego (wybranego przez szkołę) obszaru modernizacji. Strategia
małych kroków mówi, iż trudne zadania warto podzielić na etapy. Wykonując jeden duży krok
na niepewnym ternie łatwo stracić równowagę. Takim terenem na pewno jest modernizacja
szkoły. Oto pięć kroków wdrażania modelowego programu rozwojowego szkoły zawodowej:

Rysunek 4. Modelowy program rozwojowy krok po kroku

Przedstawiony schemat 5 kroków modelowego programu rozwojowego ukazuje nam rolę i wagę
FAZY PRZYGOTOWAWCZEJ w stosunku do FAZY REALIZACYJNEJ. Tym wszystkim co wolą
działać wydawać się może, że program zaczynamy realizować dopiero w kroku czwartym. Nic
bardziej błędnego, wtedy uruchamiamy tylko projekt wdrożeniowy, który przy zachowaniu
porządku i prostych zasad w zasadzie „zrobi się sam”. Modelowy program rozwojowy
realizujemy od pierwszego kroku, gdyż jest to program USZYTY NA MIARĘ i tak jak u
dobrego krawca, najważniejsze i najbardziej czasochłonne są „przymiarki” wykroju wybranego z
katalogu projektów. Na pierwszy rzut oka może wszystko pasować ale dopiero pomiary
dokonane w różnych ujęciach i pozach mogą zagwarantować, iż nasz nowy strój nie będzie
tylko ładny ale przede wszystkim funkcjonalny, dając nam nowe możliwości działania bez
ograniczania ruchów. Powinniśmy o tym pamiętać myśląc o rozwoju szkoły. Nowy garnitur, czyli
nowa idea której podporządkujemy szkołę nie powinna krępować dotychczasowej działalności,
ograniczać naszych mocnych stron, lecz stwarzać przede wszystkim nowe możliwości.
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2.1. KROK PIERWSZY – ZBADAJ POTRZEBY klientów programu
Pierwszym krokiem trafnego programu rozwojowego powinna być analiza potrzeb, na
które odpowie przygotowywany projekt. Analiza ta powinna być przeprowadzona zgodnie z
Modelem Programu Rozwojowego, co znaczy, iż powinna dotyczyć potrzeb 3 rodzajów klientów
szkoły w 3 modelowych obszarach rozwoju. Po pierwsze więc, zbadaj potrzeby klientów.

Zgodnie z Modelem programu rozwojowego w analizie potrzeb rozwojowych możemy
zastosować macierz „klient x obszar rozwoju”:
3 klientów (Uczeń, Szkoła, Otoczenie) x 3 obszary (Praktyka, Kariera, e-Edukacja)
Zastosowanie modelowej macierzy daje nam 9 obszarów badania potrzeb:
Potrzeby uczniów w zakresie kształcenia praktycznego
Potrzeby szkoły w zakresie kształcenia praktycznego
Potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia praktycznego
Potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego
Potrzeby szkoły w zakresie doradztwa zawodowego
Potrzeby pracodawców w zakresie doradztwa zawodowego
Potrzeby uczniów w zakresie nowoczesnej edukacji z ICT
Potrzeby szkoły w zakresie nowoczesnej edukacji z ICT
Potrzeby pracodawców w zakresie nowoczesnej edukacji z ICT
Analiza potrzeb przeprowadzona zgodnie z tym modelem da nam argumenty do wyboru
priorytetowego obszaru rozwoju, na którym powinny skupić się nasze dalsze działania
modernizacyjne. Poniżej przedstawiony jest modelowy zakres takiej analizy:
Analiza potrzeb uczniów obejmująca opinie i oczekiwania UCZNIÓW w stosunku
do metod edukacyjnych, formy organizacji oraz dodatkowego pakietu usług
edukacyjnych i doradczych związanych z kształceniem praktycznym, doradztwem
zawodowym czy e-Edukacją. Możemy zastosować prostą i tanią formę badania, jaką
jest ankietyzacja uczniów prowadzona w formie grupowego badania w klasie. Możemy
do badania takiego zaprosić eksperta spoza szkoły z instytucji lub firmy, z którą
współpracujemy lub chcemy pogłębić zakres współpracy. Osoba prowadząca badania
tłumaczy zakres i cel prowadzonych badań oraz wyjaśnia wątpliwości uczniów
pojawiające się w trakcie bania. Formuła ankiety audytoryjnej jest bardziej rzetelna i
trafna (jakość udzielanych odpowiedzi), jednak możemy zastąpić ją ankietą rozdaną
uczniom lub w formie plebiscytu na stronie internetowej szkoły. Pamiętajmy jednak
wtedy o prostych pytaniach i intuicyjnej obsłudze narzędzia. Powinniśmy w tym
przypadku zrobić próbne badanie na jednej klasie, zanim przekażemy ankietę wszystkim
uczniom. Z analizą potrzeb na poziomie UCZNIA związane są także potrzeby
rodziców, których możemy traktować, jako istotny czynnik kształtowania opinii i
potrzeb uczniów, czyli naszych odbiorców usług edukacyjnych. Badanie potrzeb i opinii
rodziców ma kluczowe znaczenie w przypadku rodziców uczniów szkół gimnazjalnych,
którzy mogą wpłynąć na wybór edukacyjny (zawodowy) przyszłego ucznia naszej
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szkoły. Także w przypadku rodziców uczniów uczących się już w naszej szkole
pamiętajmy, iż uczniowie ci mogą posiadać młodsze rodzeństwo a opinie rodziców
naszych uczniów mogą być reprezentacyjne dla oczekiwań rodziców uczniów z
kolejnych roczników. Rozszerzenie badania potrzeb na poziomie UCZNIA o potrzeby i
opinie ich rodziców zwiększa obywatelski charakter całego przedsięwzięcia oraz
zacieśnia relacje z rodzicami, które z godnie z wynikami badań regionalnych są
niewystarczające w zakresie procesu podejmowania decyzji strategicznych w szkole. W
tym przypadku warto zastosować ankietę papierową przeznaczoną do samodzielnego
wypełnienia przez rodziców, przekazaną rodzicom za pośrednictwem uczniów lub przez
nauczycieli w trakcie specjalnej wywiadówki, prezentującej cele programu
rozwojowego. W załączniku 1 do modelu programu rozwojowego przedstawiono
propozycje pytań kierowanych do uczniów dla trzech obszarów rozwoju.
Analiza potrzeb kadry szkoły obejmująca opinie i oczekiwania KADRY szkoły
zawodowej w stosunku do możliwości realizacji w szkole i poza szkołą nowych form
kształcenia praktycznego i organizacji pracy szkoły związanych z kształceniem
praktycznym, doradztwem zawodowym czy edukacją ICT. Pamiętajmy w tym
przypadku, by badaniem objąć wszystkich pracowników szkoły, także kadrę
administracyjną i nauczycieli przedmiotów niezawodowych. Możemy w tym przypadku
zastosować formułę badania grupowego, tworząc zespoły robocze dla poszczególnych
zawodów lub zagadnień. Zespół taki nie powinien przekraczać 10-15 osób, dlatego nie
powinniśmy wiązać zbyt dużych nadziei z zebraniami Rady Pedagogicznej, na których
nie otrzymamy raczej spontanicznych i szczerych odpowiedzi wszystkich pracowników
szkoły. Badanie takie, nie trwające dłużej niż jedna godzina lekcyjna, powinno być
przeprowadzone zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem i może na przykład
przypominać metodę burzy mózgów. Mając na uwadze złożone relacje interpersonalne
i zawodowe szkole, które mogą ograniczyć obiektywność prowadzonego w ten sposób
badania powinniśmy pomyśleć o zaproszeniu moderatora spoza szkoły oraz zadbać o
bezpieczny dla wszystkich skład grup roboczych. Mając powyższe na uwadze możemy
też uzupełnić konsultacje grupowe ankietą anonimową rozdaną nauczycielom i
zwróconą do specjalnej skrzynki lub udostępnioną na stronie internetowej szkoły. W
załączniku 1 do modelu programu rozwojowego przedstawiono propozycje pytań
kierowanych do kadry szkoły dla trzech obszarów rozwoju.
Analiza potrzeb pracodawców oraz kluczowych instytucji z otoczenia szkoły
obejmująca opinie i oczekiwania w stosunku do możliwości realizacji w szkole oraz poza
szkołą nowych form kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego czy edukacji
zdalnej. Zważywszy na fakt, iż dostępność i dyspozycyjność pracodawców oraz
pracowników spoza szkoły może być mocno ograniczona możemy mieć trudność z
organizacją badań ankietowych czy konsultacji grupowych (uzgodnienie dogodnego dla
wszystkich terminu), Dlatego też, powinniśmy pomyśleć w tym przypadku o wywiadzie
indywidualnym przeprowadzonym w trakcie przyjaznej i partnerskiej rozmowy osoby
która na ogół współpracuje z danym pracodawcą. W przypadku badań grupowych,
które mogą mieć przewagę nad wywiadem indywidualnym (w grupie pojawia się więcej
pomysłów i dyskusji, uczestnicy spotkania motywują się wzajemnie), jeżeli tylko uda
nam się zorganizować spotkanie w dogodnym dla wszystkich terminie, warto pamiętać
o sprofilowaniu grupy. Możemy w tym przypadku podzielić instytucje otoczenia na
poszczególne branże (zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole) czy rodzaje
działalności (edukacja, doradztwo, promocja, badania, etc..). Analizę potrzeb otoczenia
możemy uzupełnić ankietą dostępną na stronie internetowej szkoły lub rozesłaną drogą
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mailową, jednak nie powinniśmy liczyć w tym przypadku na zbyt wielki odsetek
wypełnionych ankiet. Pamiętajmy, iż ta prosta i tania forma badania jest nie tylko mało
skuteczna, ale co najważniejsze nie wzmacnia i nie pogłębia naszych relacji z
otoczeniem szkoły, które nie jest w tym przypadku traktowane podmiotowo. Ponosząc
trud konsultacji powinniśmy mieć na względzie przede wszystkim tę zasadę, iż dobrze
przeprowadzone konsultacje budują wokół nas zaangażowanych partnerów programu,
którzy są zawsze zainteresowani efektami osobiście zaproponowanych działań. Zasada
ta dotyczy wszystkich trzech poziomów modernizacji (uczeń, szkoła, otoczenie), jednak
jest szczególnie ważna w przypadku klienta nie powiązanego formalnie lub
organizacyjnie z naszą szkołą. O ile mamy wpływ na przyszłe zaangażowanie uczniów i
nauczycieli w nasz program rozwojowy, o tyle nie „zmusimy” w żaden sposób
pracodawców do współpracy przy jego realizacji. Dlatego ich realne zaangażowanie i
przychylność powinniśmy budować już na etapie analizy potrzeb otoczenia. W
załączniku 1 do modelu programu rozwojowego przedstawiono propozycje pytań
kierowanych do pracodawców i przedstawicieli otoczenia dla trzech obszarów rozwoju.
W przypadku, gdy po raz pierwszy prowadzimy badania potrzeb, nie mając wybranego jeszcze
obszaru rozwoju szkoły, analogiczne badania prowadzimy w we wszystkich trzech obszarach
rozwoju szkoły, jakimi są PRAKTYKA, KARIERA i e-EDUKACJA. Na podstawie analizy uzyskanych
danych, słabych i mocnych stron szkoły a w szczególności realnego zaangażowania i
zainteresowania badanych danym obszarem, możemy podjąć decyzję o wyborze jednego,
dwóch lub trzech obszarów rozwoju z zaoferowanego modelu.
By przejść do drugiego etapu musimy przełożyć potrzeby na działania. To kluczowy etap,
od którego zależy racjonalność i wykonalność programu rozwojowego. W tym celu powinniśmy
odpowiedzieć na pytanie: co możemy zrobić by zniwelować bariery oraz zaspokoić
potrzeby zdiagnozowane w trakcie analizy potrzeb wykonanej w kroku pierwszym.
W tym przypadku, zważywszy na czasochłonność dalszych prac powinniśmy ograniczyć się juz
do wybranego obszaru rozwojowego, co pozwoli nam szybko odczuć, jakie korzyści niesie
koncentrowanie się na kluczowych obszarach. Na ogół nie będziemy w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb i zniwelować wszystkich barier, choć w dużej mierze zależy to od potencjału
kadrowego szkoły i jej relacji z otoczeniem. W tym przypadku z czystym sumieniem możemy
tworzyć katalog działań modernizacyjnych i rozwojowych charakterystycznych dla wybranego
obszaru rozwoju odpowiadając na potrzeby i pomysły uczniów, nauczycieli i pracodawców w
zakresie rozwoju kształcenia praktycznego. Pamiętajmy by tworzyć katalog działań
konkretnych, określonych w czasie, kierowanych do określonej liczy osób.

Efektem pierwszego kroku wdrażania modelowego programu rozwojowego powinien
być wybór strategicznego dla szkoły obszaru rozwoju. W oparciu o ten wybór konstruujemy
katalog potencjalnych działań wsłuchując się w potrzeby badanych klientów szkoły i
interesariuszy naszego programu rozwojowego. Pamiętajmy, iż program tworzymy dla nich. W
przypadku gdy badani klienci programu rozwojowego wskazują na bariery nie podając jednak
konkretnych potrzeb czy też pomysłów na ich rozwiązanie, musimy sami „wymyślić” formy
działania. Pamiętajmy wtedy, by nasze pomysły były realne i przyjazne. Tylko takie konkretne
pomysły i działania możemy poddać dalszym konsultacjom, przechodząc do drugiego etapu fazy
przygotowawczej programu rozwojowego.
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2.2. KROK DRUGI – SKONSULTUJ POMYSŁY z uczestnikami programu
Drugim krokiem realnego programu rozwojowego jest konsultacja pomysłów oraz
analiza dostępnych zasobów niezbędnych do ich realizacji. W analizie tej celem jest
określenie możliwości realizacji działań wymyślonych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby
i bariery oraz skorygowanie planów do faktycznych możliwości szkoły i jej otoczenia. W wyniku
tych konsultacji będziemy mogli stworzyć katalog realnych zadań z odpowiadającym im
budżetem i harmonogramem. Konsultacje te powinny więc dać nam odpowiedź na pytanie co,
za ile i kiedy powinniśmy zrobić by spełnić oczekiwania i wykorzystać zasoby wszystkich
klientów przygotowywanego programu rozwojowego.

Etap ten powinniśmy więc realizować po sformułowaniu podstawowych celów i działań
programu rozwojowego na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb. Konsultujemy w tym
przypadku „projekt programu rozwojowego” a w szczególności ofertę tego programu
(dodatkowe zajęcia i usługi, tematyka szkoleń, założenia budżetowe i czasowe czy też wreszcie
formy współpracy i finansowania). Konsultacje przeprowadzone w ten sposób powinny być dla
nas okazją do oceny faktycznego zainteresowania naszą ofertą ale także próbą określenie
realnych możliwości realizacji zakładanych wskaźników (liczba uczniów, nauczycieli,
pracodawców objętych programem). Tak szeroko zakrojone konsultacje powinniśmy zrealizować
etapami uwzględniając 3 grupy klientów – uczestników naszego programu rozwojowego:

Odbiorcy programu rozwojowego, czyli uczniowie korzystający z oferty
edukacyjnej i doradczej przewidzianej w programie rozwojowym (zajęcia wyrównawcze,
zajęcia pozalekcyjne, kursy kwalifikacyjne, egzaminy i certyfikacje zadań zawodowych,
płatne staże, praktyki, wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne, nowe metody edukacyjne,
materiały dydaktyczne, szkolenia i kursy zawodowe, etc...). Pomiar zainteresowania
ofertą możemy zrealizować poprzez proste ankiety plebiscytowe zarówno w tradycyjnej
formie papierowej (karty do głosownia, ocena poprzez nadanie rang) jak też plebiscyty i
oceny popularności (typu lubię to) na stronie internetowej szkoły. Możemy też
przeprowadzić wstępną rekrutację uczniów na najbardziej kosztowne organizacyjnie lub
finansowo usługi czy zajęcia.

Realizatorzy

programu rozwojowego, czyli nauczyciele i pracownicy
administracyjni szkoły. Istotą tych konsultacji jest ocena dyspozycyjności, kwalifikacji i
kompetencji oraz motywacji do realizacji poszczególnych działań programu
rozwojowego przez kadrę szkoły. Badanie te pozwala zweryfikować racjonalność
zaplanowanych działań oraz określić obszary poszukiwania wsparcia poza szkołą.
Pomiar zasobów szkoły niezbędnych do realizacji założonych działań i wskaźników
powinniśmy zrealizować w formie grupowych lub indywidualnych konsultacji z
nauczycielami planowanymi do przyszłego Zespołu Projektowego. Pamiętajmy w tym
przypadku by konsultować nie tylko chęci i dobra wolę, ale faktyczne możliwości
zaangażowania z określeniem realnej liczby godzin dodatkowej pracy w tygodniu (to
informacje bardzo istotne dla prawidłowej konstrukcji budżetu programu). Nie
zapominajmy też o kwestiach finansowych (forma zaangażowania, stawka) oraz
zweryfikowaniu realnych możliwości dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły
realizujących projekt (wybór wnioskodawcy, formy partnerstwa, zasady rozliczenia
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wkładu własnego). Pomyślmy w tym przypadku o doświadczonych partnerach czy
punktach informacyjnych dla wybranego źródła finansowania programu, gdyż kwestie
te są traktowane odmiennie w zależności od programu unijnego, w którego będziemy
chcieli sfinansować nasz projekt. Brak możliwości angażowania kadry szkoły w
realizację programu rozwojowego nie powinien być dla nas informacją ostateczną,
skłaniającą do zaniechania dalszych wdrożeń. W tym przypadku powinniśmy poszukać
wsparcia w otoczeniu szkoły. W przypadku pomiaru zainteresowania ofertą edukacyjna
dla kadry szkoły powinniśmy raczej zastosować ankietę plebiscytową lub przeprowadzić
wstępną rekrutację, tak jak w przypadku uczniów.

Partnerzy

programu rozwojowego, czyli pracodawcy i instytucje
zainteresowane rezultatami programu rozwojowego oraz posiadających zasoby
materialne i ludzkie niezbędne do zrealizowania programu rozwojowego. Punktem
wyjścia tych konsultacji powinny być wyniki audytu szkoły, określające deficyty szkoły i
obszary programu rozwojowego, które muszą być wsparte zasobami z otoczenia szkoły.
Najłatwiejszą formą konsultacji z osobami spoza szkoły jest spotkanie indywidualne
traktujące partnera podmiotowo i indywidualnie. Powinniśmy przygotować się do
takiego spotkania, tworząc specjalną ofertę dla Partnera posiadająca zarówno walory
społeczne jak i finansowe. Dlatego też spotkanie takie może przybrać formułę
negocjacji i trudno wyobrazić sobie, iż możemy ją przeprowadzić zdanie (telefon, mail,
list) lub grupowo (konsultacje w zespołach branżowych jak w przypadku analizy potrzeb
w pierwszym etapie programu). W przypadku konieczności tworzenia szerszego
partnerstwa, jednak już po zakończeniu konsultacji indywidualnych, możemy
zaaranżować konsultacje grupowe lub warsztaty partnerskie w ramach programu
spotkań lokalnej koalicji na rzecz realizacji naszego programu. Pamiętajmy, by efektem
przeprowadzonych konsultacji w tym zakresie był co najmniej list intencyjny dotyczący
współpracy podpisany z konkretną instytucją lub wstępna umowa partnerska na
realizację programu rozwojowego z podziałem zadań i budżetu. Możliwe jest też
proponowanie szerszej grupie instytucji przygotowanie wspólnej strategii lub
wieloletniego planu działań w wybranym obszarze programy rozwojowego.

Efektem drugiego kroku wdrażania modelowego programu rozwojowego powinien być
projekt wdrożeniowy. Po ocenie zainteresowania ofertą naszego programu rozwojowego oraz
faktycznych możliwości zrealizowania zakładanych działań i związanych z tymi działaniami
wskaźników możemy przystąpić do prac na projektem realizującym program rozwojowy. W
zależności od dostępnych źródeł finansowania czy też ustaleń z Partnerami nasz projekt może
zakładać realizację wszystkich założonych w programie działań lub tylko ich elementów.
Pamiętajmy w tym przypadku, iż nasz program możemy sfinansować kilkoma projektami z
udziałem różnych partnerów, jednak optymalnym rozwiązaniem jest wpisanie całego programu
w jeden projekt, co zapewni nam modelowy charakter całego przedsięwzięcia, gwarantujący
realizację programu rozwojowego w wybranym obszarze na trzech poziomach modernizacji
(uczeń, szkoła, otoczenie). Tylko takie kompleksowe podejście gwarantuje nam, iż wdrażany w
ramach projektu program rozwojowy będzie trwały w swych rezultatach. W innym przypadku,
szukając oszczędności i ograniczając się tylko do działań kierowanych dla uczniów, będziemy
musieli za rok powtarzać projekt, co nie jest zgodne z ideą programu rozwojowego. Pamiętajmy
by nasz projekt nie był tylko alternatywną formą dofinansowania szkoły, lecz stał się
przedsięwzięciem modernizacyjnym i rozwojowym. Do tego będziemy zawsze potrzebować
zmian po stronie kadry i otoczenia szkoły.

19

Badania lokalne dla 12 szkół zawodowych, wspierające tworzenie i wdrażanie
programów rozwojowych

2.3. KROK TRZECI – STWÓRZ PROJEKT programu rozwojowego
Trzecim krokiem skutecznego programu rozwojowego jest opracowanie projektu
finansującego program rozwojowy w wybranym obszarze lub obszarach rozwoju. Pamiętajmy,
że poprawnie skonstruowany projekt rozwojowy, można traktować jako swoisty biznes plan
przedstawiany organom prowadzącym odpowiedzialnym za finansowanie szkoły lub wniosek o
dofinansowanie składany do programu unijnego lub krajowego przewidującego działania
zgodne z zaplanowanym programem rozwoju. W tym przypadku musimy zadbać, by nasz
projekt, posiadał uniwersalną konstrukcję stosowaną w takich przypadkach i opisany został w
wymiarze celów głównych i celów szczegółowych oraz działań (zadań) odpowiadających tym
celom wraz ze wskazaniem poziomu wydatków i okresu realizacji całego przedsięwzięcia:

To wszystko opracowaliśmy już w dwóch poprzednich krokach fazy przygotowawczej a gdy
złożymy wszystko w logiczną i spójna całość będziemy mogli kompetentnie i profesjonalnie
przystąpić do pozyskania partnerów i środków na realizację całego przedsięwzięcia. Logika
tworzenia poprawnego projektu polegająca na precyzowaniu i uszczegółowianiu planów
odpowiada standardowej ścieżce projektowej: od celów ogólnych do celów szczegółowych 
od celów szczegółowych do działań  od działań do zadań szczegółowych  od zadań
szczegółowych do harmonogramu wraz z etapami realizacji odpowiadającymi zadaniom
szczegółowym  od harmonogramu do budżetu szczegółowego realizowanego w czasie. Logika
ta przedstawiona została w czterech poniższych podrozdziałach.

2.3.1. CELE programu rozwojowego
Pamiętajmy, by cele programu rozwojowego były wymierne i określone w czasie, tak by była
możliwość zweryfikowania stopnia ich realizacji. Trudno to zrobić w przypadku celów ogólnych,
dlatego wskazane jest rozpisanie celu ogólnego na cele szczegółowe, których realizacja
zapewnia pełną realizację celu ogólnego. Takie sformułowanie celów ułatwia ich adoptowanie
do konkretnych projektów - wniosków o dofinansowanie czy fiszek projektowych. Musimy
pamiętać, formułując nasz cel, iż poprawnie sformułowany cel programu rozwojowego nie
powinien dotyczyć celów abstrakcyjnych, ogólnych ideałów czy kierunków charakteryzujących
politykę rozwojową czy oświatową. Powinien być z założenia bardziej konkretny i dotyczący
danej szkoły, grupy odbiorców w określonym czasie (SMART) niż ogólne cele reformy
oświatowej. Nie jest więc zadaniem konkretnej szkoły zwiększenie roli szkolnictwa zawodowego
w kreowaniu lokalnej gospodarki, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego czy też
poprawa jakości kształcenia ponadgimnazjalnego. To zadania władz regionu lub ministerstwa, w
które powinien „tylko wpisywać” się nasz program. Nasz program powinien być zgodny z
polityką regionalną, jednak musi dotyczyć naszej szkoły. Możemy być pewni, iż mierzalne i
realne cele będą wynikać z przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb i konsultacji, gdyż zwykli
ludzie mówią w normalny sposób, oczekując konkretów. Dlatego tak ważny jest nasz wysiłek
zainwestowany w dwa pierwsze kroki wdrażania programu rozwojowego. Formułując cel
ogólny warto powiązać go z obszarem rozwoju (PRAKTYKA, KARIERA, e-EDUKACJA) a cele
szczegółowe z poziomami działań rozwojowych (UCZEŃ, SZKOŁA, OTOCZENIE). W ten sposób
nasze cele uwzględnią potrzeby wszystkich interesariuszy programu rozwojowego. W załączniku
2 do modelu programu rozwojowego przedstawiono propozycje celów (ogólnych i
szczegółowych) dla trzech obszarów rozwoju.
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2.3.2. DZIAŁANIA programu rozwojowego
Gdy mamy już określony cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe możemy przejść do działań.
Wystarczy określić działania, które musimy zrealizować w drodze do celu. Zasadne jest takie
planowanie działań, by jedno działanie realizowało jeden cel szczegółowy. To znacznie ułatwia
zarządzanie projektem – opiekun działania odpowiada za realizację celu. W przypadku takim
działanie jest interdyscyplinarne (badania, rekrutacja, szkolenia, organizacja zajęć, zakupy
wyposażenia, promocja) i wymaga wszechstronności od opiekuna działania. Jednak zaletą
takiego rozwiązania jest lepsze dostosowanie usług do potrzeb klienta, któremu dedykowany
jest ten cel szczegółowy i działanie. Przeanalizujmy to na przykładzie programu rozwojowego:
Przykład 1: DZIAŁANIA DOSTOSOWANE DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH
Celem ogólnym projektu jest wdrożenie w szkole nowego programu kształcenia praktycznego „PRAKTYKA” a jednym
z celów szczegółowych „przygotowanie uczniów do nowej formy kształcenia praktycznego”. Zgodnie z wcześniejszym
zaleceniem cel ten dotyczy UCZNIA. Dodatkowo w projekcie przewidziano realizację kolejnych celów szczegółowych
dedykowanych do SZKOŁY i OTOCZENIA, czyli „doposażenie warsztatów szkolnych i przygotowanie nauczycieli do
organizacji staży” oraz „przygotowanie pracodawców do realizacji staży i praktyk zgodnie z potrzebami uczniów”.
Dodatkowo określono cel czwarty związany z organizacją staży i praktyk w polskich i niemieckich firmach.
DZIAŁANIE 1: KOMPETENTNY STAŻYSTA. W ramach tego działania przewidziano zadania przygotowujące ucznia
do najlepszego skorzystania ze staży i praktyk. Przewidziano więc badanie luk kompetencyjnych i modyfikacje
programów praktyk i staży, realizację zajęć pozalekcyjnych w nowo wyposażonych warsztatach szkolnych, doradztwo
w zakresie środowiska pracy, przepisów bhp, zasad świadczenia pracy oraz rozmówki niemieckie przygotowujące do
odbycia stażu w niemieckim przedsiębiorstwie. Tak przygotowany stażysta jest bezpieczny i atrakcyjny dla firmy.
DZIAŁANIE 2: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL ZAWODU W SZKOLE. W ramach tego działania zaplanowano
zadania związane z wyposażeniem pracowni szkolnych na podstawie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych oraz
przygotowanie nauczycieli zawodowych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w nowo wyposażonych warsztatach
przygotowujących uczniów do wejścia w firmę wraz z organizacją praktyk nauczycieli w niemieckich firmach.
DZIAŁANIE 3: PRZYJAZNY TRENER ZAWODU W FIRMIE. W ramach tego działania przewidziano szkolenia i
zagraniczne wizyty studyjne w Niemczech dla pracodawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie
organizacji praktyk i staży w ścisłej współpracy z warsztatami szkolnymi a także wspólne określenie minimalnego
wyposażenia pracowni szkolnych zapewniających bezpieczne i efektywne wejście ucznia w praktyki i staż w firmie.

W przykładzie tym trzy główne działania projektu dostosowano do 3 celów szczegółowych i
poziomów działań rozwojowych. Opiekun działania kompleksowo zajmuje się uczniem lub kadrą
szkolną czy pracodawcami specjalizując się we wsparciu swojej grupy. Możliwe jest jednak
zaplanowanie specjalistycznych działań horyzontalnych, tak jak w drugim przykładzie:
Przykład 2: DZIAŁANIA HORYZONTALNE
Cel ogólny i cele szczegółowe analogicznie w jak w przykładzie pierwszym, jednak bez celu czwartego.
DZIAŁANIE 1: OPRACOWANIE PROGRAMU STAŻY. W ramach działania badawczego przewidziano badanie luk
kompetencyjnych z udziałem uczniów i pracodawców a następnie w odpowiedzi na te luki wspólnie z nauczycielami i
pracodawcami doposażenie pracowni i opracowanie nowego standardu praktyk i programu merytorycznego staży.
DZIAŁANIE 2: SZKOLENIA I DORADZTWO. W ramach tego działania edukacyjnego przewidziano cykl szkoleń dla
uczniów, nauczycieli zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracodawców przygotowujących do
prawidłowej realizacji staży i praktyk zawodowych z uwzględnieniem doposażonych pracowni i luk kompetencyjnych.
DZIAŁANIE 3: WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA. W ramach działania kooperacyjnego przewidziano
staże zagraniczne dla uczniów i praktyki dla nauczycieli w niemieckich firmach oraz wizyty studyjne w Niemczech dla
pracodawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu na temat dobrych praktyk w organizacji staży w firmach.

Tym razem działania dotyczą różnych form wsparcia przewidzianych w projekcie a opiekun
działania specjalizuje się w badaniach, szkoleniach lub lokalnej współpracy. Tu większą rolę
pełni Koordynator projektu, który musi zadbać o zrealizowanie wszystkich celów szczegółowych
przez specjalistów zorientowanych na usługach. Wybór sposobu planowania działań zależy od
kompetencji dostępnych opiekunów działań i stylu pracy koordynatora projektu. W załączniku 3
przedstawiono propozycje działań odpowiadającym celom dla trzech obszarów rozwoju.
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2.3.3. HARMONOGRAM programu rozwojowego
Kolejnym etapem budowania projektu wdrożeniowego jest ulokowanie działań w czasie. Wiemy
już jakie kroki powinniśmy podjąć by zrealizować cele szczegółowe. Musimy oszacować czas
niezbędny do osiągnięcia celu. Jednak powinniśmy myśleć o zadaniach a nie celach. Unikniemy
błędów, w których silna motywacja lub pragnienie mogą wpływać na ocenę czasu. Gdy czekamy
na rzeczy ważne czas zaczyna płynąć inaczej. Tracimy obiektywizm w ocenie czasu. Czy będąc
bardzo głodnym dobrze określimy czas niezbędny na przygotowanie dobrego śniadania? Jednak
bez błędu oszacujemy czas gotowania jajka na miękko czy czas parzenia kawy. Czy więc
miesiąc wystarczy na przygotowanie z pracodawcami zdalnej platformy nauki w zawodzie
kucharz? Powiemy zapewne TAK mając skłonność do szybkiego działania i ciesząc się już wizją
uczniów korzystających z multimedialnych poradników i ćwiczeń. Powiemy być może NIE będąc
perfekcjonistami, oczekując modelowej i słynnej w regionie platformy edukacyjnej. Jednak
nasza osobowość nie powinna wpływać na obiektywną i rzetelną ocenę czasu niezbędnego do
zrealizowania celu. Najlepszą metodą by uniknąć takich błędów jest myślenie o zadaniach.
Harmonogram to nic innego, jak podzielenie działania na bardziej szczegółowe zadania i
uporządkowanie tych zadań w czasie. Mówimy wtedy o etapach działania. By przygotować
śniadanie należy wstawić wodę na jajka, wyjąć mleko z lodówki, wyjąć płatki, włączyć ekspres
do kawy, pokroić pieczywo czy rozsmarować masło... Każda czynność zajmuje określony czas i
wystarczy zsumować czas wykonania poszczególnych czynności. Czy czas realizacji projektu to
prosta suma czasów jego etapów? Pamiętajmy, że wiele z zadań możemy robić równolegle.
Gotując wodę na jajka możemy kroić i smarować chleb i powstaje oszczędność w czasie. Jednak
nie możemy jednocześnie grzać wody i gotować jajek. Do tego potrzebny jest wrzątek. Mówimy
wtedy o etapach wynikających z poprzednich i ich czas musimy dodawać do siebie.
A co stanie się z czasem przygotowania śniadania, gdy mamy w kuchni pomoc. To sytuacja
analogiczna do projektu, w którym mamy do pomocy kilku opiekunów działań pracujących
równolegle. Czy praca zespołowa skraca czas realizacji projektu? W przypadku działań
realizowanych równolegle przez kilku opiekunów zapewne tak, ale tylko wtedy, gdy działania nie
wynikają z siebie nawzajem. Jak to wszystko uporządkować? Zastosuj następującą procedurę:
Podziel czas na jednostki (tygodnie, miesiące lub kwartały) i stwórz tabelę, w której
jednostkom czasu odpowiadać będą kolumny tabeli
Podziel działania na zadania (czynności) i rozpisz je w wierszach tabeli
Podziel odpowiedzialność pomiędzy opiekunów działań. Każdy z nich niech określi,
ile czasu potrzebuje na zrealizowanie poszczególnych zadań
Ustal powiązania zadań, które muszą czekać na efekt zadań wcześniejszych
Stwórz etapy projektu poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby kolumn (jednostek
czasu) dla każdego zadania. W przypadku gdy zadanie korzysta z efektów poprzedniego
(szkolenie i rekrutacja) zaznacz następne kolumny. W przypadku gdy zadania mogą być
realizowane równolegle zaznacz kolumny równolegle (te same kolumny dla kilku zadań)
Określ ramy realizacji projektu (na przykład początek i koniec roku szkolnego) oraz
konieczne przerwy w realizacji projektu wieloletniego (wakacje, ferie zimowe).
Tabelaryczne przedstawienie harmonogramu projektu ułatwia zrozumienie jego logiki poprzez
obrazowanie etapów zależnych i równoległych. Wracając do sposobu planowania działań warto
zauważyć, iż działania planowane w odniesieniu do celów tworzą większe oszczędności w czasie
niż działania horyzontalne. Można objąć równoległym wsparciem uczniów i pracodawców
(Przykład 1), jednak trudno rozpocząć szkolenia bez programu tworzonego w oparciu o nowy
standard wynikający z badań (Przykład 2). Opiekun jednego działania czeka na wyniki drugiego
kosztem czasu. Wybierając sposób planowania działań warto wiedzieć ile tak naprawdę mamy
czasu. W załączniku 4 przedstawiono propozycje harmonogramów dla trzech obszarów rozwoju.
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2.3.4. BUDŻET programu rozwojowego i ŹRÓDŁA jego finansowania
Harmonogram w formie tabelarycznej to jednocześnie duży krok w kierunku budżetu projektu.
Wystarczy w naszej tabeli zaznaczone pola etapów wypełnić kosztami ich realizacji. Zestawienie
takie odpowie nam na najważniejsze pytania dotyczące sposobu finansowania przedsięwzięcia:
Ile wydamy, na co i kiedy? Znając szczegółowe odpowiedzi na te pytania możemy rzetelnie
określić budżet naszego projektu. Podobnie jak w przypadku szacowania czasu, także proces
oceny kosztów narażony jest na wiele błędów. Bardziej cenimy rzeczy ważne i trudne a
zdecydowanie nie doceniamy rzeczy standardowych i prostych, które wbrew pozorom mogą
kosztować tak samo dużo jak zadania trudne. Wszystko zależy od elementów kosztu.
Podstawowe elementy kosztu to materiały, praca i czas. Nasz harmonogram projektu
powstał z powiązania czynności i czasu. Mamy więc już dwa kluczowe elementy kosztu (praca i
czas) i wystarczy odnieść te elementy do cen rynkowych. Stosunkowo prosto wycenimy w
danym regionie czas wykonywania danej czynności (stawka za godzinę dla danego zawodu,
specjalności, usługi). Dodając do naszego harmonogramu etapy związane z zakupem
wyposażenia, materiałów (biurowych, dydaktycznych) czy usług (internetowych, telefonicznych,
energetycznych) niezbędnych do realizacji naszego przedsięwzięcia skonstruujemy budżet
całego projektu. Kluczowe dla budżetu było jednak wcześniejsze wydzielenie etapów
projektu, czyli rozpisanie szczegółowych zadań w czasie. Drugą kwestią są narzędzia
rachunkowe ułatwiające wyliczenie ogólnych wydatków. Warto stosować jednostki miary
dopasowane do wycenianego zadania. Określając koszt takiej jednostki oraz ilość jednostek
niezbędnych do osiągnięcia rezultatu otrzymamy koszt realizacji zadania. Możemy jednak
przyjąć różne jednostki w zależności od poziomu szczegółowości budżetu (szczegółowości zadań
w harmonogramie). Przeanalizujmy to na przykładzie programu rozwojowego:
Przykład 3: ZADANIE OGÓLNE LUB ZLECONE
Planujemy organizację dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla 50 uczniów. Ustaliliśmy w harmonogramie, iż
zajęcia takie trwać 90 godzin i rozpisaliśmy je w okresie 3 miesięcy.
Postanowiliśmy zakupić usługę w szkole językowej. Szkoła oferuje klientom kurs 90 godzinny za 800 złotych.
Przyjmujemy więc jednostkę „uczeń” oraz koszt jednostki, czyli cenę kursu (udział 1 ucznia w kursie).
Budżet zadania: 50 „uczniów” x 800 złotych = 40 000 złotych.

Jak wyglądać będzie budżet tego zadania, gdy zamierzamy sami zorganizować zajęcia w szkole?
Przykład 4: SZCZEGÓŁOWE ZADANIE WŁASNE
Planujemy organizację dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla 50 uczniów. Ustaliliśmy w harmonogramie, iż
zajęcia takie trwać 90 godzin i rozpisaliśmy je w okresie 3 miesięcy.
Postanowiliśmy zorganizować zajęcia samodzielnie w szkole w 5 grupach 10 osobowych po 3 godziny dziennie. W
harmonogramie uwzględniliśmy zatem następujące czynności: zatrudnienie lektora, zakup podręczników, organizacja
sal i cateringu, zatrudnienie opiekuna. Do każdego zadania dobieramy odpowiednią (inną) jednostkę miary:
Budżet zadania: Lektor (5 x 90 „godzin” x 50 złotych = 22 500 złotych) + Podręczniki (50 „uczniów” x 100 złotych
= 5 000 złotych) + Sale (5 x 90 „godzin” x 10 złotych = 4 500 złotych) + Catering (1500 x „osobodzień” x 5 złotych
= 7 500 złotych) + Opiekun (3 x „miesiąc” x 500 złotych = 1 500 złotych) = Razem: 41 000 złotych.

W drugim przypadku tworzymy 5 pozycji budżetowych z osobnymi jednostkami i wartościami.
Oczywiście także w przypadku zadania własnego możemy zastosować jednostkę ogólną „uczeń”
wskazując elementy kosztu realizacji zajęć dla ucznia w opisie pozycji budżetowej. Jednak
szczegółowe pozycje budżetowe opisane i wycenione dla rodzajów kosztów mają wiele zalet.
Budżet taki podpowiada nam, co dokładnie mamy zrobić. Możemy też wyliczyć wkład własny
szkoły (gdy jest wymagany) przyjmując, że zajęcia zrealizujemy w klasie szkolnej udostępnionej
nieodpłatnie. Wkład własny wynosić będzie wtedy 4 500 złotych, czyli ponad 10% wartości
zadania. W załączniku 5 przedstawiono propozycje budżetów dla trzech obszarów rozwoju.

23

Badania lokalne dla 12 szkół zawodowych, wspierające tworzenie i wdrażanie
programów rozwojowych

W podobny sposób rozpisujemy i wyceniamy pozostałe etapy harmonogramu a sumując
wydatki w poszczególnych jednostkach czasu otrzymujemy łączne wydatki miesięczne,
kwartalne lub roczne. Te ostanie mogą być ważne w kontekście planów budżetowych organu
prowadzącego lub innej instytucji współfinansującej nasz program (ile środków w
poszczególnych latach należy zarezerwować na realizację projektu). Mówimy w tym przypadku o
harmonogramie wydatków, który określa ilość i wielkość transz dofinansowania w całym
okresie realizacji projektu. Szczegóły te zależne są jednak od źródła finansowania naszego
przedsięwzięcia i procedur finansowania określonych przez instytucję współfinansującą (organ
prowadzący, instytucja pośrednicząca lub wdrażająca program unijny). Określenie źródła
finansowania i przygotowania odpowiedniego wniosku to końcowy etap przygotowania projektu
wdrożeniowego realizującego nasz program rozwojowy. Posiadając jasno zdefiniowane cele oraz
działania opisane w czasie (harmonogram) i kosztach (budżet) możemy szukać środków na
zrealizowanie naszych planów.
Kluczowym źródłem finansowania naszego programu w obecnej perspektywie finansowej
jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego, w komponencie regionalnych
(Działanie 9.2.) przewidziano środki na realizację przez szkoły zawodowe programów
rozwojowych. Warto jednak prześledzić alternatywne źródła finansowania całych programów
rozwojowych lub jego elementów w kontekście zaproponowanego modelu programu
rozwojowego. Zwiększamy w ten sposób możliwości praktycznego zastosowania modelu przy
wsparciu środków zewnętrznych. Poniżej przedstawiono przykładowe źródła finansowania
modelowego programu rozwojowego ze wskazaniem elementu (obszaru, działania)
zaproponowanego programu rozwojowego szkoły, który mógłby być finansowany z
danego programu unijnego:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.2. dedykowany specjalnie dla
programów rozwojowych. Zakres usług i form przewidzianych do finansowania jest na
tyle szeroki w tym działaniu, ze stwarza szanse finansowania całego modelowego
programu rozwojowego, włącznie z zakupami inwestycyjnymi w ramach cross
finansingu dla każdego obszaru modernizacji (wyposażenie pracowni praktycznej nauki
zawodu w ramach obszaru PRAKTYKA, zakup narzędzi diagnostycznych i wyposażenia
ośrodków kariery w ramach obszaru KARIERA czy też wreszcie zakup sprzętu ICT wraz
z oprogramowaniem na potrzeby e-EDUKACJI).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2 związany z wyrównywaniem
szans edukacyjnych uczniów. Środki w ramach tego poddziałania możemy wykorzystać
do finansowania elementów programu rozwojowego na poziomie ucznia, w
szczególności nowej oferty edukacyjnej i doradczej dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz szkół z obszarów wiejskich. W ramach tego działania
możemy sfinansować część naszego programu rozwojowego w zakresie obszaru
PRAKTYKA, KARIERA czy e-EDUKACJA. Możemy więc dofinansować zajęcia
wyrównawcze z zastosowaniem nowych pracowni i metod czy też promować nasz
program wśród uczniów gimnazjów, których możemy także objąć projektem.
Działania kierowane do Kadr Oświaty przewidziano w obecnym okresie
programowania (9.4. lub 3.4 POKL) i można podobnych działań spodziewać się w
przyszłości. Środki w ramach tego typu projektów możemy wykorzystać do
finansowania elementów programu rozwojowego na poziomie szkoły, realizując
szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do realizacji naszego programu rozwojowego.
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Działania kierowane do Firm (takie jak 8.1.1 czy 8.2.1) w zakresie podnoszenia
kompetencji pracowników czy transferu wiedzy z edukacji do biznesu możemy
wykorzystać do finansowania elementów programu rozwojowego na poziomie
otoczenia, w szczególności kursów i doradztwa dla pracodawców związanych z
organizacją i realizacją kształcenia praktycznego czy e-edukacji (szkoły trenerów,
uprawnienia pedagogiczne, e-biznes związany z e-edukacją). Poszukując instrumentów
budowania ściślejszych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem szkoły (na przykład
rodzice, o których dużo było mowy w badaniach) możemy rozważyć możliwość
wspólnej realizacji z lokalną organizacją pozarządową czy firmą szkoleniową projektów
dla osób bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym (działania podobne
do 6.1.1 czy 7.1.2 lub 7.4). Wsparcie osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych z
powodzeniem możemy kierować do rodziców naszych uczniów a nawet bezrobotnych
absolwentów szkoły. Szkoła mogłaby w takim przypadku realizować kursy zawodowe
czy warsztaty aktywizacyjne. Analogicznie moglibyśmy zaangażować się w projekty w
zakresie dostosowania treści edukacyjnych czy warsztatów kształcenia praktycznego
wykorzystywanych w edukacji dorosłych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie
jak w przypadku projektów dla firm, trudno nazwać tego typu działania za główne
zadanie szkoły zawodowej, która raczej powinna skupić się bezpośrednio na rozwoju
edukacji uczniów, jednak nasz Model programu rozwojowego wskazujący rolę otoczenia
(pracodawców, rodziców, lokalnych instytucji) w modernizacji oferty edukacyjnej
dowodzi, że warto inwestować w otoczenie, także w obszarach wykraczających poza
naszą typową działalność. W tym miejscu kluczowa staje się rola partnerstwa
lokalnego. Nasza szkoła może pełnić rolę partnera odpowiedzialnego tylko za rekrutację
czy kursy dla mieszkańców w większym projekcie realizowanym przez stowarzyszenie,
fundację, urząd pracy lub ośrodek pomocy społecznej statutowo odpowiedzialny za ten
obszar wsparcia. Taki projekt partnerski może stać się okazją do rozwoju nowych usług
szkoły (kształcenie ustawiczne, usługi rynku pracy) co jest niebagatelne w dobie niżu
demograficznego i poszukiwania nowych klientów szkoły. Może to być także wspaniała
okazja do promocji naszej placówki jako lidera lokalnych przemian. Szkoła z takim
wizerunkiem łatwiej otrzyma wsparcie otoczenia w przypadku poszukiwania partnerów
do rozwoju kształcenia praktycznego w firmach czy budowania systemów doradztwa i
edukacji zdalnej dla uczniów szkoły.
Obok programów krajowych kierowanych specjalnie do szkoły zawodowej warto poszukiwać
alternatywnych źródeł finansowania naszego programu rozwojowego. Podejście takie jest
szczególnie ważne w przypadku, gdy musimy aplikować o środki w drodze konkursu, w którym
na ogół jest mniej pieniędzy niż chętnych i ich potrzeb. Status, lokalizacja czy kierunki
kształcenia w naszej szkole mogą czasami utrudnić nam konkurencje i zmniejszyć szanse
pozyskania środków ze standardowych źródeł finansowania programu rozwojowego. Nie
możemy poddawać się w takim przypadku. Ten kto nic nie robi cofa się. Zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem w takim przypadku jest realizacja projektów kierowanych do otoczenia szkoły, tak
jak w powyższym przykładzie lub poszukiwanie środków na program rozwojowy w programach
zagranicznych w ramach współpracy ponadnarodowej:
Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów
sektorowych w programie Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, obok takich
programów jak Comenius, Erasmus i Grundtvig. Propaguje działania zmierzające do
poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu
systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. W ramach Programu Leonardo da
Vinci realizowane są trzy rodzaje działań – projekty mobilności (staże i wymiany
doświadczeń), projekty partnerskie oraz projekty wielostronne.
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Program Leonardo da Vinci – staże zawodowe dla uczniów oferujący możliwość
odbycia praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się (uczniom szkół zawodowych) IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) oraz staży zawodowych dla
absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy PLM (Placements for People on
the Labour Market). Przez staże / praktyki zawodowe rozumiemy wyjazdy zagraniczne
na określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika
projektu. Wyjazd powinien odbyć się do organizacji partnerskiej w innym kraju, w
ramach współpracy między instytucjami szkolącymi i przedsiębiorstwami. Staż/ praktyka
musi stanowić integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu rozwój zawodowy
uczestników. Cele projektów stażowych, to między innymi wspieranie uczestników
działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty,
umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy
w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy oraz wspieranie zdolności
adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Środki w ramach
tego programu mogą być więc wykorzystane do finansowania elementów programu
rozwojowego na poziomie ucznia w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach
PRAKTYKA oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zwiększania adaptacyjności
absolwentów w ramach obszaru rozwojowego KARIERA.
Program Leonardo da Vinci – staże zawodowe dla firm oferujący firmom
możliwość wysyłania pracowników na praktyki w firmach szkoleniowych lub instytucjach
oświatowych w innych krajach europejskich polegające na towarzyszeniu w
wykonywaniu swoich zadań pracownikom tych firm. Środki w ramach tego programu
mogą być więc wykorzystane do finansowania elementów programu rozwojowego na
poziomie otoczenia. Dodatkowo w rakach programu przewiduje się wsparcie
projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów (ang.
personal transcript) uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, zgodnie z ideą
europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET) oraz promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami
lub organizacjami pracodawców (udział pracodawców w tworzeniu programów staży
pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy).
Leonardo da Vinci − VETPRO oferujący firmom lub placówkom kształcenia
zawodowego możliwość wysyłania pracowników zajmujących się opracowywaniem
programów nauczania, rozwojem kariery lub doradztwem zawodowym na praktyki
polegające na udziale w pracach ich odpowiedników w innych krajach europejskich.
Praktyki mają przyczynić się do doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych
uczestników oraz do zapoznania ich z nowymi sposobami pracy, które będą mogli
wykorzystać po powrocie do kraju. Środki w ramach tego programu wykorzystane mogą
być do finansowania elementów programu rozwojowego na poziomie otoczenia oraz
na poziomie szkoły.
Program Comenius – współpraca dwustronna oferujący uczniom w wieku
powyżej 12 lat możliwość wzięcia udziału w projektach współpracy dwustronnej
dotyczących nauki języków obcych. Celem projektów jest zwiększenie motywacji
uczestników oraz doskonalenie ich umiejętności i pewności siebie w zakresie
posługiwania się tymi językami w praktyce. Środki w ramach tego programu
wykorzystane mogą być do finansowania elementów programu rozwojowego na
poziomie ucznia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów oraz na
poziomie szkoły wspierając kompetencje językowe nauczycieli zawodowych.
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Program Grundtvig oferujący pracowników placówek kształcących dorosłych, którzy
mogą być pracownikami szkoły zawodowej, zainteresowanych trwającym od 12 do 45
tygodni stażem zawodowym w instytucji kształcenia dla dorosłych w innym kraju
europejskim. Dzięki temu programowi i nauczyciele uczący w szkołach dla dorosłych
mogą doskonalić soje umiejętności praktyczne i zapoznać się z systemami nauczania
dorosłych w innych krajach europejskich, uczestnicząc w szkoleniach realizowanych w
innych krajach europejskich. Środki w ramach tego programu wykorzystane mogą być
do finansowania elementów programu rozwojowego na poziomie otoczenia w
zakresie współpracy ze szkołami dla dorosłych, także bezrobotnych absolwentów naszej
szkoły oraz na poziomie szkoły, gdy kształcimy sami osoby dorosłe.
Program Wolontariat Europejski (EVS – w ramach programu "Młodzież w
działaniu") oferujący uczniom szkoły zawodowej możliwość podjęcia bezpłatnej pracy w
charakterze wolontariusza w innym kraju UE lub spoza UE przez okres od 2 do 12
miesięcy w organizacji nie nastawionej na zysk, indywidualnie lub w grupie. Projekt
powinien być opracowany i realizowany przy współpracy wolontariusza i organizacji
przyjmującej. oferujący uczniom szkół zawodowych. Środki w ramach tego programu
wykorzystane mogą być do finansowania elementów programu rozwojowego na
poziomie ucznia w zakresie organizacji staży zagranicznych oraz na poziomie
otoczenia w zakresie angażowania lokalnych organizacji pozarządowych w działania
zwiększające kompetencje zawodowe i obywatelskie uczniów szkoły zawodowej.
Wskazane przykłady źródeł finansowania ukazują szerokie możliwości finansowania
modelowego (kompleksowego) programu rozwojowego. Rekomendowane jest w tym
przypadku dzielenie programu rozwojowego na elementy finansowane z różnych źródeł.
Warto podejmować działania w zakresie pozyskania niepublicznych środków finansowych z
budżetu przedsiębiorców i firm widzących komercyjną korzyść inwestowania w nasz program
rozwojowy. Nie mamy tu na myśli społecznej odpowiedzialności biznesu i darowizn na rzecz
szkoły, lecz tworzenie we współpracy z przedsiębiorcami obszarów komercyjnej
współpracy w ramach partnerstw publiczno-prywatnych czy zlecenia przez samorządy zadań
związanych z edukacją zawodową. Obszar ten jest najtrudniejszym aspektem współpracy
publicznej szkoły zawodowej z biznesem, jednak przy dobrze przygotowanych rozwiązaniach
prawnych może być rozwiązaniem najtrwalszym, które przeżyje wszystkie programy unijne. Jest
to wyzwanie stojące przed dyrektorami szkół, którzy w zarządzaniu publicznym zastosują
odważnie rozwiązania sprawdzone w biznesie.
Poszukując alternatywnych źródeł finansowania naszego programu rozwojowego nie
zapominajmy o najprostszych rozwiązaniach i zawsze w pierwszej kolejności poszukujmy
środków w budżecie organu prowadzącego. Wymaga to oczywiście długofalowych działań
w zakresie kształtowania świadomości lokalnej społeczności na temat roli, jaką odgrywa w
lokalnej gospodarce nasza szkoła oraz pozyskiwania społecznych ambasadorów naszego
pomysłu na rozwój. Program rozwojowy oparty na zaproponowanym Modelu gwarantuje
szersze i trwałe rezultaty działań rozwojowych oraz angażuje pracodawców i rodziców mających
kluczowy wpływ na kształt lokalnej polityki samorządowej. Łatwiej przekonać władze lokalne, że
warto dofinansować nasze działanie, gdy stanie się wspólną sprawą części wyborców.
Kreowanie społecznego popytu na nasz pomysł rozwoju oraz zainteresowania programem poza
murami szkoły, zwiększa nasze szanse na pozyskanie środków pozostających w dyspozycji
samorządów. Lokalny i w obywatelski sposób przygotowania tego programu opisany w dwóch
pierwszych krokach modelu oraz działania kierowane do otoczenia szkoły to argumenty
zdecydowanie bardziej poważne świadczące za naszym projektem niż powszechny i mało
rozwojowy pomysł na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki dla uczniów.
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2.4. KROK CZWARTY – REALIZUJ I MONITORUJ pogram rozwojowy
Czwartym krokiem dobrego programu rozwojowego jest rzetelna i profesjonalna
realizacja projektu wdrożeniowego, której towarzyszy systematyczna ocena poziomu realizacji
zakładanych wskaźników oraz jakości realizowanych usług.

Realizując złożony projekt, jakim jest kompleksowy program rozwojowy powinniśmy prowadzić
monitoring postępu prac, a w szczególności realizacji poszczególnych etapów modernizacji.
Śledzenie stopnia realizacji poszczególnych kroków w projekcie, w którym kolejne kroki zależą
od wyników kroków poprzednich, jest kluczowym instrumentem zarządzania projektem. Dlatego
warto to robić profesjonalnie według następujących zasad monitorowania projektów:
Katalog rezultatów to skwantyfikowane cele projektu, czyli materialny, obiektywny
efekt zrealizowania działań modernizacyjnych. To dowód na zrealizowanie celów.
Wskaźnik rezultatu to miara i jej wielkość, które będą świadczyć, iż dane działanie
zostało wykonane. W przypadku zaproponowanego Modelu mamy różnorodne wskaźniki
związane z badaniami (wypełnione ankiety, bazy danych i raporty, programy czy
rekomendacje), ze szkoleniami (liczba osób korzystająca ze szkoleń, doradztwa oraz
innych usług udzielanych w projekcie) czy lokalną współpracą (liczba staży i praktyk,
strategie współpracy, platformy edukacyjne etc.).
Źródło danych to dokument lub narzędzie pomiaru, z którego pozyskamy informacje
o poziomie realizacji, czyli dane o aktualnym poziomie wskaźnika rezultatu. Mogą to być
listy obecności, potwierdzenia udziału w usługach szkoleniowych czy doradczych,
certyfikaty, deklaracje udziału, bazy danych uczestników czy ankiety oceny usług.
W projekcie wdrożeniowym, chodzi też o zmianę stanu faktycznego sprzed wdrożenia programu
rozwojowego. W tym przypadku monitoring dotyczyć będzie wpływu podjętych działań na
rzeczywistość związaną z projektem. Ocena wpływu, zmiany jest w większości przypadków
przedmiotem ewaluacji, w której powinniśmy uwzględnić następujące kryteria ewaluacyjne:
Użyteczność - pozwoli nam ocenić faktyczny wpływ zaoferowanego wsparcia na
poprawę sytuacji wszystkich klientów programu rozwojowego.
Skuteczność - pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zrealizowane działania sprawiły
faktyczną modernizację oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Trafność - pozwoli nam ocenić, w jakim stopniu podjęte działania odpowiadają
potrzebom poszczególnych klientów programu rozwojowego (uczeń, szkoła, otoczenie)
Rzetelność – pozwoli nam ocenić, w jakim stopniu procedury projektu zapewniły
udział klientów w podejmowaniu decyzji strategicznych dla programu (Empowerment)
oraz czy program reagował zwrotnie na wyniki badań i ewaluacji w trakcie projektu.
Efektywność – pozwoli nam ocenić, w jakim stopniu nasz program rozwojowy jest
efektywny w relacji nakładów i kosztów do uzyskanych efektów modernizacji
oferty edukacyjnej naszej szkoły. Jednym słowem, czy warto było wydać pieniądze na
nasz pomysł oraz czy nie można było osiągnąć tego samego niższym kosztem.
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W badaniach ewaluacyjnych powinniśmy uwzględnić (podobnie jak w przypadku wcześniejszej
konsultacji) wszystkich klientów programu rozwojowego, dlatego każdorazowo w ocenie
rezultatów lub postępów programu rozwojowego powinniśmy badań opinie:
Odbiorców oferty programu rozwojowego, czyli uczniów i nauczycieli korzystających z
oferty edukacyjnej i doradczej przewidzianej w programie rozwojowym (zajęcia
wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, kursy kwalifikacyjne, egzaminy dla zadań
zawodowych, staże, praktyki, wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne, metody
edukacyjne, nowe materiały dydaktyczne, metod edukacyjnych, szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe, etc..). Ocena ta może być realizowana przez proste ankiety w
formie papierowej jak też ewaluację zdalną na stronie internetowej szkoły.
Realizatorów
programu
rozwojowego,
czyli
nauczycieli
i
pracowników
administracyjnych szkoły. Ocena programu rozwojowego w tym obszarze może być
realizowana podobnie jak w przypadku odbiorców oraz w formie badań grupowych
zespołów związanych z danym działaniem lub obszarem modernizacji.
Partnerów programu rozwojowego, czyli pracodawców i instytucji wspierających nasz
program. Najłatwiejszą formą badań poza szkołą jest wywiad telefoniczny. Jednak
zalecaną formą konsultacji w tym zakresie są badania grupowe przeprowadzone z
kluczowymi partnerami szkoły. Spotkanie takie może być okazją by oficjalnie i medialnie
podziękować Partnerom za ich wkład w realizację programu rozwojowego.
Badania ewaluacyjne powinniśmy prowadzić zarówno w trakcie jak i na zakończenie programu
rozwojowego stosując różnorodne perspektywy badań ewaluacyjnych:
Przed realizacją projektu (ex-ante) - ewaluacja w formie badania potrzeb i
konsultacji projektu programu rozwojowego ma na celu przede wszystkim poprawę
procesu planowania projektu. Ma poprawić trafność naszego pomysłu na projekt, jego
efektywność i skuteczność, a także w konsekwencji uzasadnić wybór tego projektu i
ułatwić decyzję o jego dofinansowaniu. Ten etap ewaluacji realizowany jest na etapie
dwóch pierwszych kroków programu rozwojowego w ramach omówionych wcześniej
procedur analizowania potrzeb i konsultacji.
W trakcie realizacji projektu (on-going) - ewaluacja może mieć na celu poprawę
wdrażania projektu, a więc usprawnienie naszych procedur zarządzania projektem, ich
uelastycznienie a w konsekwencji poprawę jakości zarządzania w szkole realizującej
projekt (doskonalenie organizacji, podnoszenie poziomu umiejętności i wiedzy osób
odpowiedzialnych za wdrażanie projektu, etc.). Ewaluacja taka może również przyczynić
się do integracji interesariuszy projektu, wypracowywania wspólnego stanowiska i
zaktywizowania ich do wzięcia odpowiedzialności za efekty projektu i przygotowywanie
kolejnych projektów uzupełniających lub rozwijających nasz program rozwojowy.
Oceniając nasz program rozwojowy w trakcie jego realizacji powinniśmy zwrócić uwagę
na wszystkie rodzaje usług, oceniając je wielokrotnie i traktując tę ocenę każdorazowo
jako szansę poprawienia jakości usług oraz trafności i skuteczności całego programu.
Po zrealizowaniu projektu (ex-post) - ewaluacja taka ukazuje naszym klientom
programu rozwojowego co udało się osiągnąć, jakim kosztem, a także co się nie udało,
z jakich powodów i kto za to odpowiada. Pamiętajmy, iż ważnym celem ewaluacji na
tym etapie jest również weryfikacja, w jaki sposób nasz program rozwojowy wpłynął na
sytuację tych klientów. W dłuższym okresie ewaluacja taka pozwoli nam ustalić
zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na sukcesy i porażki projektu, tak byśmy
mogli lepiej je kontrolować w przyszłości. Może to być dla nas kluczowe doświadczenie
przy planowaniu kolejnych projektów w ramach naszego programu rozwojowego.
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2.4.1. Typowe BARIERY programu rozwojowego i SPOSOBY ich rozwiązywania
Monitoring projektu to także ważny instrument zarządzania ryzykiem w projekcie.
Obserwując uważnie projekt i na bieżąco śledząc jego postępy możemy wcześniej zauważyć
bariery w jego realizacji lub błędy zagrażające realizacji. Dostrzegając w porę niski poziom
realizacji wskaźników mamy czas by znaleźć działania zaradcze. W porę widząc niezadowolenie
uczestników możemy zapobiec ich rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Trzymając rękę na
pulsie szybko dostrzeżmy trudności i zaradzimy im. Prześledźmy typowe trudności jakie możemy
spotkać w trakcie realizacji programu i uporządkujmy je według klientów:
Brak zainteresowania ofertą projektu wśród UCZNIÓW. Niewystarczająca
frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych. To typowy problem wszystkich
programów rozwojowych. Przyczyną najczęściej jest brak konsultacji oferty z uczniami
na etapie przygotowania oraz zbytnia orientacja na potrzeby szkoły. Czasami
realizatorzy by uzasadnić zakup wyposażenia pracowni projektują zajęcia z
wykorzystaniem nowych zakupów. Nie zawsze jednak uczniowie chcą pełnić rolę
naszych adwokatów i uzasadniać nasze zakupy swoim wolnym czasem.
Zapobieganie tym problemów przewidziano w modelowym programie na etapie
badań i konsultacji, konsultujemy formę zajęć oraz badamy faktyczne
zainteresowanie dostosowując wskaźniki do faktów a nie ambicji.
Minimalizujmy wpływ ryzyka w przypadku gdy niska frekwencja nas zaskoczy.
Upewnijmy się, że uczniowie nie mają kłopotów z dojazdem i zapewnijmy dowóz
lub zwrot kosztów dojazdu w budżecie projektu. Łączmy udział w zajęciach
pozalekcyjnych z innymi bonusami, typu płatny staż, wyjazd zagraniczny czy
konkurs z nagrodami. Zapytajmy, co jest problemem i zmieńmy nieznacznie
projekt lub formę organizacji zajęć.
Brak zainteresowania ofertą projektu wśród NAUCZYCIELI. Często ambitnie
napisany projekt nie znajduje zainteresowanie w kadrze szkoły, która traktuje udział
jako dodatkowe zajęcie i kłopot.
Zapobieganie przewidziano w modelowym programie na etapie badań i
konsultacji. Minimalizujmy ryzyko szukając motywatorów do udziału w awansie
zawodowym (sprawdźmy jednak ilu z nich to dotyczy) lub w budżecie projektu.
Stosujmy zasadę: naucz się i wykorzystaj swoją wiedze w ramach programu
otrzymując dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia nową metoda pracy.
Brak udziału w projekcie PRACODAWCÓW. Zaangażowanie firm i instytucji w
realizację projektu to największa trudność i bariera w jego realizacji. Przedsiębiorców
nie interesują idee tylko wymierna korzyść z udziału. Instytucje często nas zawodzą
pozostając na poziomie deklaracji i pięknych słów.
Zapobieganie przewidziano w modelowym programie na etapie badań i
konsultacji potrzeb otoczenia. Minimalizujmy ryzyko poprzez projektowanie
części wydatków z myślą o przedsiębiorcach. Stosuj w tym przypadku usługi
zlecone, które kupisz u lokalnych pracodawców, nie żałuj środków na opiekunów
staży, odzież roboczą czy zagraniczne wyjazdy studyjne z ich udziałem.
Inne typowe bariery programu rozwojowego jak brak wsparcia w otoczeniu, brak środków na
finansowanie, utrudnienia administracyjne związane z rozliczaniem wydatków, prowadzeniem
przetargów czy zatrudnieniem personelu rozwiążesz po części przygotowując modelowy
program krok po kroku. Poszukajmy też Partnerów lub wykonawców doświadczonych w
realizacji projektów, którzy zdejmą z nas część obowiązków i podpowiedzą rozwiązania. Jednak
nic za darmo, dlatego wspólnie z nimi przygotujmy budżet projektu. Razem możemy więcej.
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2.5. KROK PIĄTY – PROMUJ SZKOŁĘ poprzez efekty programu
Piątym krokiem owocnego programu rozwojowego powinna być promocja szkoły
poprzez rezultaty i sukcesy realizowanego programu rozwojowego. Dobry i czytelny
dla otoczenia marketing naszych celów rozwojowych może przyczynić się do zwiększenia
zainteresowania ofertą edukacyjną naszej szkoły a w konsekwencji pozyskania nowych klientów
na poziomie uczniów wybierających naszą szkołę czy też pracodawców chcących z nią
współpracować:

Program rozwojowy kierowany jest między innymi do uczniów i zgodnie z założeniami modelu
ma zwiększyć atrakcyjność oferty edukacyjnej wpływając na wybory edukacyjne
przyszłych uczniów szkoły. W tym sensie naszą nową ofertę i rezultaty wdrażanego programu
rozwojowego powinniśmy promować nie tylko wśród uczestników programu ale także wśród
gimnazjalistów. Badania szkół mazowieckich wskazują na konieczność współpracy szkoły
zawodowej ze szkołami gimnazjalnymi w obszarze doradztwa zawodowego dla uczniów
stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz przed wyborem zawodu. Realizacja
doradztwa zawodowego z udziałem kadry szkoły zawodowej na terenie gimnazjów lub
organizacja na terenie szkoły zawodowej dni otwartych dla gimnazjalistów będzie dla nas
obszarem typowych działań promujących naszą szkołę. Analogicznie można określić szerszy
katalog działań promocyjnych kierowanych do klientów szkoły, które należy zastosować przy
realizacji wybranego obszaru modernizacji. W działania promocyjne powinniśmy każdorazowo
angażować rodziców, gdyż posiadają istotny wpływ na wybory edukacyjne swoich dzieci oraz
z dużym prawdopodobieństwem
mogą wpływać na przyszłe decyzje uczniów szkól
gimnazjalnych. Nie zapominajmy, iż nasi uczniowie mogą mieć rodzeństwo. W działania
promocyjne angażujmy szersze grupy społeczności lokalnej licząc na przepływ dobrych
informacji w ramach tak zwanej reklamy szeptanej. Dużym wsparciem w tym przypadku
może być projekt partnerski, w którym mówimy jednocześnie do klientów naszego partnera. W
działaniach projektu warto zaplanować działania promocyjne, które na ogół lokuje się w
obszarze zarządzania projektem. Dlatego też działania takie nie mogą być zbyt kosztowne, gdyż
wyczerpują limitowane koszty zarządzania projektem. Powoduje to duży niedosyt realizatorów
programów rozwojowych, którzy widzą konieczność nie tylko promocji samego projektu ale
prowadzenia kampanii społecznych zmieniających wizerunek szkolnictwa zawodowego czy
obalających stereotypy na temat uczniów szkół zawodowych. Sytuacja ta być może zmieni się w
nowym okresie programowania. Póki co warto lokować w działaniach merytorycznych projektu
zajęcia i usługi, których efekty mogą stać się w przyszłości instrumentem promocji szkoły.
Dobrym przykładem może być w tym przypadku prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie
koła filmowego czy dziennikarskiego, którego prace są upowszechniane w ramach programu
tych zajęć. Podobnie, przygotowując zdalne zasoby wiedzy o zawodzie możemy przygotować
filmy ukazujące zawód w wirtualnych spacerach po warsztatach szkolnych czy też filmy
instruktażowe przygotowane z udziałem uczniów i firm w ramach staży i praktyk. W załączniku
6 przedstawiono propozycje działań promocyjnych dla trzech modelowych obszarów rozwoju.
Pamiętajmy jednak, że nasz program rozwojowy będzie okazją do promocji szkoły i oraz
narzędziem zdobywania nowych klientów pod jednym ale bardzo istotnym warunkiem, gdy
zapewnimy trwałe i szeroko doceniane rezultaty, co jest bardziej prawdopodobne gdy
zdecydujemy się na modelowy program rozwojowy opisany w tym opracowaniu.
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3.

Załączniki
Załącznik 1
Analiza potrzeb
W obszarze

UCZNIÓW:

PRAKTYKI, czyli kształcenia praktycznego z pracodawcami:

W jakich zawodach kształcenie praktyczne jest niewystarczające?
oraz dla każdego wskazanego zawodu osobno:
Co jest przyczyną niezadowolenia uczniów?
Jakie luki kompetencyjne powstają w wyniku niedostatecznych form
kształcenia praktycznego?. Oczekiwania i opinie UCZNIÓW na temat środowiska
pracy i barier w zatrudnieniu w zawodzie leżących po stronie kompetencji ucznia?
Jakie formy kształcenia praktycznego (płatne staże u pracodawców, praktyki
u pracodawców, zajęcia w pracowniach zawodowych w szkole, zajęcia w
centrach kształcenia praktycznego, inne..) są preferowane przez uczniów w tych
zawodach?
Jaki rodzaj pracodawców (wielkość, branża, lokalizacja) oraz jacy pracodawcy
konkretnie powinni być włączeni w kształcenie PRAKTYCZNE w tych zawodach?
oraz dla każdego zawodu nauczanego w szkole osobno:
Jakie są oczekiwania dotyczące praktyk (forma organizacji, długość i
częstotliwość, program staży, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy
praktycznej)?
Jakie są oczekiwania dotyczące staży (forma i poziom odpłatności, forma
organizacji, długość i częstotliwość, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy
praktycznej)?
Jakie są oczekiwania dotyczące nauczycieli praktycznej nauki zawodu w
zakresie wykształcenia, miejsca zatrudnienia, doświadczenia?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkolnych
pracowni praktycznej nauki zawodu (przykłady urządzeń, narzędzi, maszyn,
programów komputerowych i innych materiałów dydaktycznych)?
W obszarze

KARIERY, czyli wsparcia rozwoju zawodowego:

Jakie usługi, zajęcia zwiększą szansę znalezienia pracy?
Czego brakuje w szkole do rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych?
Jakie formy zajęć w szkole (dodatkowe kursy zawodowe, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów, koła zainteresowań, koła artystyczne, zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania) są preferowane przez uczniów w
poszczególnych zawodach?
Jakie formy zajęć poza szkołą (wycieczki do zakładów pracy, wycieczki do
teatrów, kin, festiwale, wakacyjne staże w kraju, wakacyjne staże za granicą,
wizyty studyjne w szkołach partnerskich oraz zagranicznych, dni otwarte na
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uczelniach, olimpiady i konkursy wiedzy) są preferowane przez uczniów w
poszczególnych zawodach?
Jakie formy rozwoju przedsiębiorczości (firma w szkole, spółdzielnia
socjalna, inkubator przedsiębiorczości, doradztwo biznesowe, dotacje na
działalność gospodarczą, konkursy na biznes, dni przedsiębiorczości w firmach,
Aniołowie Biznesu) wielkość, branża, lokalizacja) są preferowane przez uczniów w
poszczególnych zawodach?
Jakie obszary doradztwa zawodowego (wybór zawodu, reorientacja
zawodowa, diagnoza predyspozycji zawodowych, diagnoza zdolności, diagnoza
zainteresowań, planowanie działań na rzecz zatrudnienia, określanie potrzeb
szkoleniowych, bilansowanie mocnych i słabych stron, samoocena, motywacja)
są preferowane przez uczniów w poszczególnych zawodach?
Jakie są oczekiwania dotyczące nauczycieli zawodowych w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych do pracy?
Jakie są oczekiwania dotyczące nauczycieli przedmiotowych w zakresie
kształtowania pozostałych kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne,
ekspresja kulturalna, kompetencje językowe, kompetencje informatyczne)?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkoły
(sale zajęć, internat, biblioteka szkolna, pracownie informatyczne, pracownie
tematyczne w tym sale gimnastyczne, koła zainteresowań) zwiększające
możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych?
Z jakimi instytucjami musi współpracować szkoła wspierając Karierę uczniów?
W obszarze e-EDUKACJI, czyli kształcenia z ICT z wykorzystaniem
zasobów zdalnych
W jakich zawodach wykorzystanie ICT jest niewystarczające?
W jakich zawodach możliwe jest wprowadzenie edukacji zdalnej?
Jakie zasoby zdalne są optymalne dla poszczególnych zawodów (e-podręczniki,
filmy instruktażowe, symulacje, testy, konsultacje, fora branżowe, etc)?
Co powinno być uwzględnione w nowym programie nauczania zawodu?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkolnych
pracowni w sprzęt ICT zarówno w zakresie przedmiotów ogólnych jak i
zawodowych (dla każdego przedmiotu, zawodu osobno)?
Jakie formy e-edukacji są preferowane przez uczniów (dla każdego zawodu
osobno)?
Jakie jest zainteresowanie zdalną nauką (forma organizacji, długość i
częstotliwość, pora roku)?
Jakie jest zainteresowanie zdalnymi testami wiedzy (długość stażu,
częstotliwość w tygodniu, poziom odpłatności)?
Jakie jest zainteresowanie zdalnym doradztwem
częstotliwość w tygodniu, poziom odpłatności)?

(długość

stażu,

Jakie są bariery w edukacji zdalnej w zawodzie (dla każdego zawodu
osobno)?
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Jakie są potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie korzystania z ICT (dla
każdego zawodu osobno)?
Jakie są potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie korzystania z rozwiązań,
platform e-leraningowych?
Jaki jest dostęp uczniów do Internetu poza szkołą?
Jaki jest dostęp uczniów do komputera poza szkołą?
Analiza potrzeb kadry
W obszarze

SZKOŁY:

PRAKTYKI, czyli kształcenia praktycznego z pracodawcami:

dla każdego zawodu osobno:
Jakie luki kompetencyjne powstają w wyniku niedostatecznych form
kształcenia praktycznego?. Oczekiwania i opinie NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH na
temat środowiska pracy i barier w zatrudnieniu w zawodzie leżących po stronie
kompetencji ucznia?
Co powinno być uwzględnione w nowym programie praktycznej nauki
zawodu?
Jaki rodzaj pracodawców (wielkość, branża, lokalizacja) oraz jacy pracodawcy
konkretnie powinni być włączeni w kształcenie PRAKTYCZNE w tych zawodach?
Jakie są oczekiwania dotyczące praktyk (forma organizacji, długość i
częstotliwość, program staży, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy
praktycznej)?
Jakie są oczekiwania dotyczące staży (forma i poziom odpłatności, forma
organizacji, długość i częstotliwość, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy
praktycznej)?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkolnych
pracowni praktycznej nauki zawodu (przykłady urządzeń, narzędzi, maszyn,
programów komputerowych i innych materiałów dydaktycznych)?
Jakie nowe formy współpracy z pracodawcami mogłyby poprawić
praktyczna naukę zawodu u pracodawców (spotkania biznesowe, wyjazdy
studyjne, konsultacje, płatne staże, inne)?
Jakie są potrzeby edukacyjne nauczycieli zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu (także po stronie pracodawcy) oraz kadry szkoły w
zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców?
Jakie są potrzeby rozwojowe nauczycieli zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie udziału w stażach u pracodawców, w
stażach zagranicznych oraz kursach kwalifikacyjnych związanych z nowymi
technologiami i obsługą nowych urządzeń (dla każdego zawodu osobno)?
W obszarze

KARIERY, czyli wsparcia rozwoju zawodowego:

Jakie usługi, zajęcia zwiększą szansę uczniów znalezienia pracy?
Czego brakuje w szkole do rozwoju przez nauczycieli wszystkich kompetencji
kluczowych dla poszczególnych przedmiotów i zawodów?
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Jakie formy zajęć w szkole (dodatkowe kursy zawodowe, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów, koła zainteresowań, koła artystyczne, zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania) są preferowane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów i zawodów?
Jakie obszary doradztwa zawodowego (wybór zawodu, reorientacja
zawodowa, diagnoza predyspozycji zawodowych, diagnoza zdolności, diagnoza
zainteresowań, planowanie działań na rzecz zatrudnienia, określanie potrzeb
szkoleniowych, bilansowanie mocnych i słabych stron, samoocena, motywacja)
powinny być realizowane przez doradcę zawodowego a które z nich mogą byc
realizowane przez kadrę pedagogiczną?
Jakie nowe kwalifikacje nauczycieli zawodowych należy rozwijać w
zakresie kształtowania kompetencji kluczowych do pracy?
Jakie nowe kwalifikacje nauczycieli przedmiotowych należy rozwijać w
zakresie kształtowania pozostałych kompetencji kluczowych (kompetencje
społeczne, ekspresja kulturalna, kompetencje językowe, kompetencje
informatyczne)?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkoły
(sale zajęć, internat, biblioteka szkolna, pracownie informatyczne, pracownie
tematyczne w tym sale gimnastyczne, koła zainteresowań) zwiększające
możliwości rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych?
Z jakimi instytucjami powinna współpracować szkoła by skutecznie wspierać
Karierę uczniów?
W obszarze e-EDUKACJI, czyli kształcenia z ICT z wykorzystaniem
zasobów zdalnych
W jakich zawodach, przedmiotach wykorzystanie ICT jest niewystarczające?
W jakich zawodach możliwe jest wprowadzenie edukacji zdalnej?
Jakie zasoby zdalne są optymalne dla poszczególnych zawodów (e-podręczniki,
filmy instruktażowe, symulacje, testy, konsultacje, fora branżowe, etc)?
Co powinno być uwzględnione w nowym programie nauczania zawodu?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkolnych
pracowni w sprzęt ICT zarówno w zakresie przedmiotów ogólnych jak i
zawodowych (dla każdego przedmiotu, zawodu osobno)?
Jakie formy e-edukacji są preferowane przez nauczycieli (dla każdego zawodu
osobno)?
Jakie jest są potrzeby edukacyjne nauczycieli w zakresie organizacji zdalnej
nauki (platformy edukacyjne, zasady tworzenia kontentów, zasady tworzenia
multimedialnych materiałów instruktażowych, tutoriali, zasady publikacji w
Internecie)?
Jakie jest są potrzeby edukacyjne nauczycieli w zakresie organizacji zdalnych
testów wiedzy (zasady tworzenia i stosowania testów zdalnych, potwierdzanie
etapów edukacji zdalnej, egzaminy on-line, standardy egzaminacyjne)?
Jakie jest są potrzeby edukacyjne nauczycieli w zakresie organizacji zdalnego
doradztwa (zasady tworzenia i stosowania fora tematycznych, branżowych,
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stosowanie rozwiązań wideokonferencji,
odpowiedzi z zastosowaniem Internetu)?

konsultacje

na

żywo,

pytania

i

Jakie są potrzeby edukacyjne nauczycieli w zakresie korzystania z ICT
(komputerowe programy użytkowe do zastosowania w trakcie lekcji, obsługa
urządzeń multimedialnych, korzystanie ze zdalnych zasobów w trakcie lekcji)?
Jaki jest dostęp nauczycieli do Internetu w szkole (dla każdego zawodu
osobno)?
Jaki jest dostęp nauczycieli do komputera w szkole (dla każdego zawodu
osobno)?
Jaki jest dostęp nauczycieli do Internetu poza szkołą?
Jaki jest dostęp nauczycieli do komputera poza szkołą?
Analiza potrzeb pracodawców oraz kluczowych instytucji z
W obszarze

OTOCZENIA:

PRAKTYKI, czyli kształcenia praktycznego z pracodawcami:

dla każdego zawodu osobno:
Jakie luki kompetencyjne powstają w wyniku niedostatecznych form
kształcenia praktycznego?. Oczekiwania i opinie PRACODAWCÓW na temat barier
w zatrudnieniu absolwentów szkoły leżących po stronie ich kompetencji?
Co powinno być uwzględnione w nowym programie praktycznej nauki
zawodu?
Jaki rodzaj pracodawców (wielkość, branża, lokalizacja) oraz jacy pracodawcy
konkretnie powinni być włączeni w kształcenie PRAKTYCZNE w tych zawodach?
Jakie są oczekiwania dotyczące praktyk (forma organizacji, długość i
częstotliwość, program staży, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy praktycznej,
formy finansowania, minimalny standard kwalifikacji zawodowych do
bezpiecznego wejścia na stanowisko pracy)?
Jakie są oczekiwania dotyczące staży (forma i poziom odpłatności, forma
organizacji, długość i częstotliwość, zasady potwierdzania zdobytej wiedzy
praktycznej, minimalny standard kwalifikacji zawodowych do bezpiecznego
wejścia na stanowisko pracy)?
Jakie są najpilniejsze zakupy, inwestycje w zakresie wyposażenia szkolnych
pracowni praktycznej nauki zawodu (przykłady urządzeń, narzędzi, maszyn,
programów komputerowych i innych materiałów dydaktycznych) gwarantujących
minimalny standard kwalifikacji zawodowych do bezpiecznego wejścia na
stanowisko pracy?
Jakie nowe formy współpracy z pracodawcami mogłyby poprawić
praktyczna naukę zawodu u pracodawców (spotkania biznesowe, wyjazdy
studyjne, konsultacje, płatne staże, inne)?
Jakie są potrzeby edukacyjne instruktorów praktycznej nauki zawodu po
stronie pracodawcy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu u
pracodawców?
W obszarze

KARIERY, czyli wsparcia rozwoju zawodowego:
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Jakie formy zajęć poza szkołą (wycieczki do zakładów pracy, wycieczki do
teatrów, kin, festiwale, wakacyjne staże w kraju, wakacyjne staże za granicą,
wizyty studyjne w szkołach partnerskich oraz zagranicznych, dni otwarte na
uczelniach, olimpiady i konkursy wiedzy) mogą wspierać pracodawcy z otoczenia
szkoły dla poszczególnych zawodów?
Jakie formy rozwoju przedsiębiorczości (firma w szkole, spółdzielnia
socjalna, inkubator przedsiębiorczości, doradztwo biznesowe, dotacje na
działalność gospodarczą, konkursy na biznes, dni przedsiębiorczości w firmach,
Aniołowie Biznesu) wielkość, branża, lokalizacja) mogą wspierać pracodawcy z
otoczenia szkoły dla poszczególnych zawodów?
Jakie obszary doradztwa zawodowego (wybór zawodu, reorientacja
zawodowa, diagnoza predyspozycji zawodowych, diagnoza zdolności, diagnoza
zainteresowań, planowanie działań na rzecz zatrudnienia, określanie potrzeb
szkoleniowych, bilansowanie mocnych i słabych stron, samoocena, motywacja)
powinni otrzymać uczniowie zdaniem pracodawców?
Z jakimi instytucjami musi współpracować szkoła wspierając Karierę uczniów?
W obszarze e-EDUKACJI, czyli kształcenia z ICT z wykorzystaniem
zasobów zdalnych
W jakich zawodach możliwe jest wprowadzenie edukacji zdalnej?
Jakie formy e-edukacji mogłyby być realizowane z udziałem z pracodawcami
(dla każdego zawodu osobno)?
Jakie jest są potrzeby edukacyjne pracodawców, nauczycieli praktycznej nauki
zawodu po stronie pracodawcy w zakresie organizacji zdalnej nauki (platformy
edukacyjne, zasady tworzenia kontentów, zasady tworzenia multimedialnych
materiałów instruktażowych, tutoriali, zasady publikacji w Internecie)?
Jakie jest są potrzeby edukacyjne pracodawców, nauczycieli praktycznej nauki
zawodu po stronie pracodawcy w zakresie organizacji zdalnego doradztwa
(zasady tworzenia i stosowania fora tematycznych, branżowych, stosowanie
rozwiązań wideokonferencji, konsultacje na żywo, pytania i odpowiedzi z
zastosowaniem Internetu)?
Jakie zasoby zdalne mogłyby być tworzone z udziałem pracodawców?
Jaki jest dostęp pracodawcy do Internetu (dla każdego zawodu osobno)?
Jaki jest dostęp pracodawcy do komputera (dla każdego zawodu osobno)?
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Załącznik 2
Cel OGÓLNY:
Wdrożenie modelowego programu rozwojowego e-EDUKACJA w drodze do
PRAKTYKI i KARIERY do końca czerwca 2015 roku.
Cele SZCZEGÓŁOWE
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-KARIERA dla 1O0 uczniów we współpracy z
NGO, JST i 16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2014 roku
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-PRAKTYKA dla 100 uczniów we współpracy z
16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2015 roku
Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI wraz z doposażeniem w ICT 4
warsztatów szkolnych do końca grudnia 2013 roku
Dostosowanie kwalifikacji 40 nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI w ramach zajęć
pozalekcyjnych e-KARIERA i e-PRAKTYKA do końca lutego 2014 roku.
Organizacja e-STAŻY dla 100 uczniów z udziałem 12 firm w 4 zawodach
przygotowanych przez szkolenia do końca sierpnia 2014 roku.

Zaprezentowane cele opisują program rozwojowy w obszarze e-EDUKACJA wraz z obszarami wspierającymi PRAKTYKA i
KARIERA.
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Załącznik 3
Działania dla celów w programie e-EDUKACJA w drodze do
PRAKTYKI i KARIERY dla trzech poziomów działań rozwojowych:
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-KARIERA dla 1O0 uczniów we współpracy z
NGO, JST i 16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2014 roku
Opracowanie programów zajęć dla 4 zawodów w oparciu badania potrzeb
uczniów. Programy powinny uwzględniać sprzęt ICT dostępny w szkole oraz
zajęcia z wykorzystaniem Internetu.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań oraz kół
naukowych dla 40 uczniów w 4 kołach związanych z 4 zawodami oraz dla 60
uczniów w 6 przedmiotach ogólnych i kołach zainteresowań. Zajęcia realizowane
w nowo wyposażonych pracowniach przedmiotowych i zawodowych.
Wycieczki zawodowe. Organizacja 10 wycieczek dla 100 uczniów.
Przygotowanie i prowadzenie internetowej Platformy e-SZKOŁY z
udziałem uczniów z kół zainteresowań i kół naukowych.
Szkolenia dla uczniów w zakresie e-EDUKACJI w oparciu badania potrzeb
uczniów. Opracowanie programów szkoleń, które uwzględnią specyfikę
zagadnienia platform e-learningowych oraz obsługi kont e-STAŻY na Platformie
e-SZKOŁY.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-PRAKTYKA dla 100 uczniów we współpracy z
16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2015 roku.
Opracowanie programów zajęć praktycznych dla 4 zawodów w oparciu
badania potrzeb uczniów. Programy powinny uwzględniać sprzęt ICT dostępny w
szkole oraz zajęcia z wykorzystaniem Internetu.
Realizacja praktyk w 12 firmach w 4 zawodach dla 100 uczniów
wspieranych Platformą e-SZKOŁY ze 100 kontami e-staży i zdalnymi opiekunami.
Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI wraz z doposażeniem w ICT 4
warsztatów szkolnych do końca grudnia 2013 roku
Opracowanie standardu wyposażenia 4 pracowni zawodowych w
zakresie urządzeń i maszyn wraz z oprogramowaniem i katalogiem zdalnych
zasobów wiedzy (programy, filmy instruktażowe, poradniki, podręczniki,
symulatory) do e-Edukacji.
Przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy, dostawcy
wyposażenia 4 pracowni zawodowych zgodnie ze stosownymi przepisami (prawo
zamówień publicznych, wytyczne dotyczące kwalifikowalności – zakup usługi
prawnej).
Zakup wyposażenia i modernizacja sal na potrzeby pracowni i nowych
urządzeń (także w zakresie ICT – dostęp do Internetu, oprogramowanie
urządzeń, oprogramowanie użytkowe zwiększające funkcjonalność pracowni).
Dostosowanie kwalifikacji 40 nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI w ramach zajęć
pozalekcyjnych e-KARIERA i e-PRAKTYKA do końca lutego 2014 roku.
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Opracowanie programów szkoleń na podstawie wyników analizy potrzeb i
audytu szkoły. W programie uwzględnione zostaną nowe urządzenie ICT
zakupione w szkole oraz rozwiązania e-EDUKACJI
Realizacja szkoleń dla nauczycieli zawodu w 2 grupach plenarnych oraz 4
warsztatach dla poszczególnych zawodów w zakresie wykorzystania nowego
wyposażenia pracowni ICT do e-EDUKACJI oraz w ramach e-KARIERA i ePRAKTYKA (2 grupy x 16 godzin oraz 4 warsztaty x 8 godzin – łącznie 64
godziny). Ostateczna liczba godzin adekwatnie do wyników audytu.
Organizacja e-STAŻY dla 100 uczniów z udziałem 12 firm w 4 zawodach
przygotowanych przez szkolenia do końca sierpnia 2014 roku.
Opracowanie regulaminu staży wraz z zasadami finansowania staży.
Podpisanie umów z pracodawcami. Utworzenie 100 kont uczestników staży oraz
24 kont opiekunów staży na platformie e-STAŻY w ramach Platformy e-SZKOŁA.
Realizacja szkoleń dla 24 opiekunów staży z ramienia 12 pracodawców w 6
zawodach. (6 grup x 4 pracodawców x 8 godzin – łącznie 48 godzin). Ostateczna
liczba godzin oraz oddziałów adekwatnie do wyników audytu szkoły.
Realizacja staży u pracodawców z opieką zdalną nauczycieli praktycznej
nauki zawodu oraz zastosowaniem platformy e-STAŻY będącej przedmiotem
szkoleń dla uczniów, nauczycieli i pracodawców.
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Załącznik 4
Harmonogram dla poszczególnych działań
drodze do PRAKTYKI i KARIERY

w programie

e-EDUKACJA w

wrzesień 2013 – czerwiec 2014
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-KARIERA dla 1O0 uczniów we współpracy z
NGO, JST i 16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2014 roku
Opracowanie programów zajęć dla 4 zawodów – wrzesień - październik 2013
Realizacja zajęć pozalekcyjnych – listopad 2013 - czerwiec 2014
Wycieczki zawodowe dla 100 uczniów – kwiecień 2013 - czerwiec 2014
Przygotowanie i prowadzenie Platformy e-SZKOŁY – styczeń - czerwiec 2014
Szkolenia dla uczniów z zakresu e-EDUKACJI – listopada – grudzień 2013
maj 2014 – czerwiec 2015
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-PRAKTYKA dla 100 uczniów we współpracy z
16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2015 roku.
Opracowanie programów praktyk dla 4 zawodów – maj – czerwiec 2014
Realizacja praktyk w 12 firmach dla 100 uczniów – wrzesień 2014 – luty 2015
wrzesień 2013 – grudzień 2013
Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI wraz z doposażeniem w ICT 4
warsztatów szkolnych do końca grudnia 2013 roku
Opracowanie standardu e-EDUKACJI dla 4 pracowni – wrzesień 2013
Przeprowadzenie postępowania na dostawcę wyposażenia – październik 2013
Zakup wyposażenia i modernizacja sal – listopad – grudzień 2013
listopad 2013 – luty 2014
Dostosowanie kwalifikacji 40 nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI w ramach zajęć
pozalekcyjnych e-KARIERA i e-PRAKTYKA do końca lutego 2014 roku.
Opracowanie programów szkoleń na podstawie audytu szkoły – listopad –
grudzień 2013
Realizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych – styczeń – luty 2014
marzec 2014 – sierpień 2014
Organizacja e-STAŻY dla 100 uczniów z udziałem 12 firm w 4 zawodach
przygotowanych przez szkolenia do końca sierpnia 2014 roku.
Opracowanie regulaminu staży – marzec - wiecień 2014
Realizacja szkoleń dla 24 opiekunów staży – maj – czerwiec 2014
Realizacja staży u pracodawców z opieką zdalną nauczycieli praktycznej nauki
zawodu oraz zastosowaniem platformy e-SZKOŁA – lipiec - sierpień 2014
Powyższy harmonogram można przedstawić na schemacie:
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Załącznik 5
Budżet działań dla programu e-EDUKACJA w drodze do PRAKTYKI
i KARIERY – razem: 1 565 256 PLN
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-KARIERA dla 1O0 uczniów we współpracy z
NGO, JST i 16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2014 roku. Łącznie
zadanie: 544 800 PLN
Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych dla 4 zawodów w oparciu
badania potrzeb uczniów. Programy powinny uwzględniać sprzęt ICT dostępny w
szkole oraz zajęcia z wykorzystaniem Internetu. Przygotowanie 4 ankieterów do
badań audytoryjnych. (4 godziny x 100 PLN, sale, materiały szkoleniowe – 4 x
200 PLN). Organizacja badań na lekcjach wychowawczych. (12 klas x 200 PLN
realizacja badań) Opracowanie statystyczne wyników badań w formie raportu
ilościowego (opracowanie testów 240 x 30 PLN, opracowanie 4 raportów – 4 x
1 500 PLN). Omówienie rekomendacji do programów w ramach 6 spotkań grup
roboczych (4 x 1 500 PLN – sale, moderatorzy, catering) Opracowanie 4
programów (opracowanie 4 programów – 4 x 2 000 PLN). Łącznie: 30 800 PLN
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań oraz kół
naukowych dla 40 uczniów w 4 kołach związanych z 4 zawodami oraz dla 60
uczniów w 6 przedmiotach ogólnych i kołach zainteresowań. Zajęcia realizowane
w nowo wyposażonych pracowniach przedmiotowych i zawodowych. (4 grupy x 8
miesięcy x 1 000 PLN opiekun oraz 4 grupy x 8 miesięcy x 2000 PLN materiały
dydaktyczne, zawroty kosztów dojazdów) oraz dla 60 uczniów w 6 kołach
przedmiotowych i hobbistycznych (6 grup x 8 miesięcy x 1 500 PLN opiekun oraz
6 grup x 8 miesięcy x 1000 PLN materiały dydaktyczne, zawroty kosztów
dojazdów) Łącznie: 232 000 PLN
Wycieczki zawodowe. Organizacja 10 wycieczek dla 100 uczniów. (10 grup x
6000 PLN, w tym dojazd, opiekunowie, zakwaterowanie, wyżywienie – usługa
zlecona). Łącznie: 60 000 PLN
Przygotowanie i prowadzenie internetowej Platformy e-SZKOŁY z
udziałem uczniów z kół zainteresowań i kół naukowych. Opracowanie witryny z
ofertami praktyk i staży współpracujących 12 pracodawców wraz z filmami
promującymi tych pracodawców (12 x 5000 PLN opracowanie oraz 12 miesięcy x
1000 PLN administracja witryny z ofertami – aktualizacja danych). Opracowanie
funkcjonalności platformy oraz administracja platformą (36 000 PLN oraz 12
miesięcy x 2000 PLN). Łącznie: 132 000 PLN
Szkolenia dla uczniów w zakresie e-EDUKACJI w oparciu badania potrzeb
uczniów. Opracowanie programów szkoleń, które uwzględnią specyfikę
zagadnienia platform e-learningowych oraz obsługi kont e-STAŻY na Platformie
e-SZKOŁY. (10 grup (10 uczniów x 48 godzin) x 9 000 PLN – usługa zlecona).
Łącznie: 90 000 PLN
Realizacja zajęć pozalekcyjnych e-PRAKTYKA dla 100 uczniów we współpracy z
16 pracodawcami w 4 zawodach do końca czerwca 2015 roku. Łącznie zadanie:
97 400 PLN
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Opracowanie programów praktyk dla 4 zawodów w oparciu badania
potrzeb uczniów. Programy powinny uwzględniać sprzęt ICT dostępny w szkole
oraz zajęcia z wykorzystaniem Internetu. Przygotowanie 4 ankieterów do badań
audytoryjnych. (4 godziny x 100 PLN, sale, materiały szkoleniowe – 4 x 200
PLN). Organizacja badań na lekcjach wychowawczych. (12 klas x 200 PLN
realizacja badań) Opracowanie statystyczne wyników badań w formie raportu
ilościowego (opracowanie testów 240 x 30 PLN, opracowanie 4 raportów – 4 x
1 500 PLN). Omówienie rekomendacji do programów w ramach 6 spotkań grup
roboczych (4 x 1 500 PLN – sale, moderatorzy, catering) Opracowanie 4
programów (opracowanie 4 programów – 4 x 2 000 PLN). Łącznie: 30 800 PLN
Realizacja praktyk w 12 firmach w 4 zawodach dla 100 uczniów
wspieranych Platformą e-SZKOŁY ze 100 kontami e-staży i zdalnymi opiekunami.
(100 uczniów x 200 PLN materiały dydaktyczne, odzież ochronna, badania
lekarskie i inne koszty praktyki) Opieka merytoryczna pracodawcy nad praktyką
(100 uczniów x 300 PLN – umowa zlecenie) Opracowanie internetowych kont estaży na Platformie Kariery wraz z opieką zdalną (100 kont uczniów x 50 PLN
oraz 24 konta opiekunów zdalnych x 100 PLN, 100 uczniów x 100 PLN opieka
zdalna nad praktykantem). Łącznie: 67 400 PLN
Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI wraz z doposażeniem w ICT 4
warsztatów szkolnych do końca grudnia 2013 roku. Łącznie zadanie: 466 000 PLN
Opracowanie standardu wyposażenia 4 pracowni zawodowych w
zakresie urządzeń i maszyn wraz z oprogramowaniem i katalogiem zdalnych
zasobów wiedzy (programy, filmy instruktażowe, poradniki, podręczniki,
symulatory) do e-Edukacji. Opracowanie projektów wyposażenia (4 x 6000 PLN,
umowa o dzieło). Omówienie projektów i sformułowanie rekomendacji SIWZ (4 x
1 500 PLN – sale, moderatorzy, catering) Opracowanie 4 projektów SIWZ
(opracowanie 4 programów – 4 x 2 000 PLN). Łącznie: 38 000 PLN
Przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy, dostawcy
wyposażenia 4 pracowni zawodowych zgodnie ze stosownymi przepisami (prawo
zamówień publicznych, wytyczne dotyczące kwalifikowalności – zakup usługi
prawnej). (4 x 2 000 PLN, umowa cywilnoprawna). Łącznie: 8 000 PLN
Zakup wyposażenia i modernizacja sal na potrzeby pracowni i nowych
urządzeń (także w zakresie ICT – dostęp do Internetu, oprogramowanie
urządzeń, oprogramowanie użytkowe zwiększające funkcjonalność pracowni)
adekwatnie do wypracowanych rekomendacji. (4 x 80 000 PLN wyposażenie ICT i
zdalne, 4 x 25 000 modernizacja sal, faktura). Łącznie: 420 000 PLN
Dostosowanie kwalifikacji 40 nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI w ramach zajęć
pozalekcyjnych e-KARIERA i e-PRAKTYKA do końca lutego 2014 roku. Łącznie
zadanie: 74 320 PLN
Opracowanie programów szkoleń na podstawie wyników analizy potrzeb i
audytu szkoły. W programie uwzględnione zostaną nowe urządzenie ICT
zakupione w szkole oraz rozwiązania e-EDUKACJI. Opracowanie programów
szkoleń i standardu kwalifikacji (4 x 3000 PLN, umowa o dzieło). Omówienie
programów i przyjęcie standardu przez Radę Pedagogiczną (4 x 1 500 PLN –
sale, moderatorzy, catering) Opracowanie 4 pakietów szkoleniowych zgodnych ze
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standardem, dla 4 zawodów (opracowanie 4 pakietów szkoleniowych – 4 x
10 000 PLN). Łącznie: 58 000 PLN
Realizacja szkoleń dla nauczycieli zawodu w 2 grupach plenarnych oraz 4
warsztatach dla poszczególnych zawodów w zakresie wykorzystania nowego
wyposażenia pracowni ICT do e-EDUKACJI oraz w ramach e-KARIERA i ePRAKTYKA (2 grupy x 16 godzin oraz 4 warsztaty x 8 godzin – łącznie 64 godziny
x 100 PLN, umowa cywilnoprawna, sale – 64 x 30 PLN, catering, materiały
szkoleniowe – 40 x 200 PLN ). Łącznie: 16 320 PLN).
Organizacja e-STAŻY dla 100 uczniów z udziałem 12 firm w 4 zawodach
przygotowanych przez szkolenia do końca sierpnia 2014 roku. Łącznie zadanie:
279 960 PLN
Opracowanie regulaminu staży wraz z zasadami finansowania staży.
Podpisanie umów z pracodawcami. Utworzenie 100 kont uczestników staży oraz
24 kont opiekunów staży na platformie e-STAŻY w ramach Platformy e-SZKOŁA.
(4 x 3000 PLN, umowa cywilnoprawna, 100 kont uczniów x 50 PLN oraz 24 konta
opiekunów zdalnych x 100 PLN) Łącznie: 19 400 PLN
Realizacja szkoleń dla 24 opiekunów staży z ramienia 12 pracodawców w 6
zawodach. (6 grup x 4 pracodawców x 8 godzin – łącznie 48 godzin x 100 PLN,
umowa cywilnoprawna, sale – 48 x 30 PLN, catering, materiały szkoleniowe – 24
x 200 PLN ). Łącznie: 11 040 PLN
Realizacja staży u pracodawców z opieką zdalną nauczycieli praktycznej
nauki zawodu oraz zastosowaniem platformy e-STAŻY będącej przedmiotem
szkoleń dla uczniów, nauczycieli i pracodawców. (100 uczniów x 200 PLN
materiały dydaktyczne, odzież ochronna, badania lekarskie i inne koszty oraz 100
uczniów x 1 500 PLN stypendium stażowe oraz opieka merytoryczna pracodawcy
nad stażystą 100 uczniów x 300 PLN – umowa zlecenie, 100 uczniów x 100 PLN
opieka zdalna nad stażystą). Łącznie: 210 000 PLN
Zaproponowane wydatki działania są propozycją, która będzie zweryfikowana w wyniku diagnozy potrzeb oraz
doprecyzowana w ramach konsultacji programu rozwojowego.

Łączny budżet Programu Rozwojowego szkoły e-EDUKACJA w drodze do PRAKTYKI i
KARIERY – razem: 1 565 256 PLN
Budżet dla celów programu: 1 422 960 PLN
Koszty zarządzania, w tym promocja, wynagrodzenia koordynatorów, koszty biura,
rozliczeń, monitoringu – około 10 procent wydatków projektu - 142 296 PLN
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