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INFORMACJE O PROJEKCIE

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – Lider
wraz z Partnerem I – Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie i Partnerem II –
Fundacją „In Corpore” w Katowicach zrealizował projekt systemowy „Kompetencje
nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty. Celem
głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju
dziecka” jest podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli,
pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych
i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2014
roku do 30 czerwca 2015 roku.
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CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją
optymalnego rozwoju dziecka” jest podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji
i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie
zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych. Okres
realizacji projektu od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
3

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju
dziecka” skierowany jest do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów,
pedagogów specjalnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy
z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracujących
w przedszkolach,
szkołach
podstawowych,
poradniach
psychologicznopedagogicznych
lub
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na
terenie
województwa śląskiego, z preferencją dla osób pracujących na terenach wiejskich.
Dodatkowo
w przypadku studiów podyplomowych uczestnicy powinni posiadać kwalifikacje
zgodne z przepisami prawa oświatowego, ze względu na kwalifikacyjny charakter
studiów „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz specjalistyczny charakter
studiów “Neurologopedia”.
W projekcie „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju
dziecka” założono realizację następujących celów szczegółowych:
 podniesienie kwalifikacji słuchaczy studiów podyplomowych „Wczesne
wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (235 kobiet i 5 mężczyzn)
wzrost kompetencji logopedów – słuchaczy studiów podyplomowych
o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca” (57 kobiet i 3
mężczyzn)
wzrost kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów –
uczestników 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów
rozwojowo - edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (205 kobiet i 5
mężczyzn)
wzrost kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów –
uczestników konferencji merytorycznych (235 kobiet i 5 mężczyzn)
wzrost kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów –
uczestników sieci współpracy i samokształcenia (70 kobiet i 5 mężczyzn)

ZAKRES ZADAŃ LIDERA I PARTNERÓW
4.1

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Funkcję Lidera Projektu pełni na podstawie zawartej umowy partnerskiej
RODN „WOM” w Katowicach. Lider jest odpowiedzialny za:
 reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą,
 koordynowanie, w tym monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działań
Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w projekcie,
 zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań,
 wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych im zadań,
 zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją
Pośredniczącą,
 zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez
wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu,
 pozyskiwanie, gromadzenie i
z realizacją zadań Partnerstwa,

archiwizację

dokumentacji

związanej

 przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem
rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie
zadań Lidera Partnerstwa i Partnerów,
 gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i ich przekazywanie do
Instytucji Pośredniczącej,
 informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji projektu,
 koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji
o projekcie i jego celach.
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach jest
odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:


kontakt z Instytucją Pośredniczącą,



organizacja biura projektu i zarządzanie administracyjno – ekonomiczne
projektem,



zatrudnienie: kierownika projektu, specjalisty ds. monitoringu, informatyka do
zaprojektowania i prowadzenia strony internetowej, specjalisty ds. obsługi
prawnej projektu, pracownika administracyjnego, księgowego projektu,
specjalisty ds. finansowych, specjalisty ds. redakcji i korekty publikacji
(programy, materiały dla studentów, poradniki i publikacja poprojektowa),



redakcja techniczna wszystkich materiałów merytorycznych opracowywanych
w ramach projektu,



przygotowywanie
o płatność,



opracowanie i prowadzenie strony internetowej projektu,



wynajem sal do organizacji
doskonalących i konferencji,



opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjno – informacyjnych na
potrzeby projektu,



opracowanie, druk i dystrybucja publikacji poprojektowej opisującej przebieg
i rezultaty projektu,



opracowanie i druk materiałów do ewaluacji i monitoringu,



organizacja i prowadzenie trzech sieci współpracy i samokształcenia
dotyczących problematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,



zakup wyposażenia, sprzętu technicznego i materiałów na potrzeby projektu.

i

wnoszenie

do

zajęć

Instytucji

studiów

Pośredniczącej

wniosków

podyplomowych,

kursów

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie - Partner 1

4.2

WSL w Częstochowie jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań
określonych w Projekcie:


planowanie studiów podyplomowych z neurologopedii dziecięcej,



zabezpieczenie zgodności
z wymaganiami formalnymi,



wynajem sal na zajęcia dydaktyczne na studiach WWR i neurologopedii
dziecięcej,



zatrudnienie: pełnomocnika rektora, kierownika studiów podyplomowych
WWR, kierownika studiów podyplomowych z neurologopedii, specjalisty ds.
ewaluacji projektu, pracownika administracyjnego, specjalisty ds. finansowych,

organizowanych

studiów

podyplomowych
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wykładowców
prowadzących
podyplomowych,
specjalisty
podyplomowych.

wykłady
i
ćwiczenia
ds.
planowania
zajęć

na
na

studiach
studiach

Fundacja „In Corpore” w Katowicach - Partner 2

4.3

Fundacja „In Corpore” w Katowicach jest odpowiedzialna za realizację
następujących zadań w Projekcie:

5



opracowanie programów studiów podyplomowych WWR i neurologopedii
dziecięcej,



opracowanie programów siedmiu kursów doskonalących,



przygotowanie merytoryczne i organizacja konferencji,



zatrudnienie:
koordynatora
merytorycznego
projektu,
pracownika
administracyjnego, specjalisty ds. finansowych, wykładowców na kursach
i konferencjach, specjalisty ds. rekrutacji na studia podyplomowe, kursy
i konferencje, specjalisty ds. planowania studiów podyplomowych WWR,



organizację praktyk dla studentów,



organizację reportaży telewizyjnych,



zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby zajęć ćwiczeniowych na studiach
podyplomowych,



nadzór merytoryczny nad organizacją kursów doskonalących i konferencji,



przygotowanie w wersji elektronicznej czterech poradników metodycznych
wyszczególnionych w projekcie,



rekrutacja studentów studiów podyplomowych i uczestników innych form
wsparcia w projekcie,



Opracowanie materiałów edukacyjnych dla słuchaczy
neurologopedii dziecięcej i kursów doskonalących,



Organizacja cateringu na potrzeby studiów podyplomowych, kursów, sieci
i konferencji.

studiów WWR,

ZAPLANOWANE W PROJEKCIE DZIAŁANIA

Zadanie 1. Zorganizowanie studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie
rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”
Zadanie 2. Zorganizowanie studiów podyplomowych „Neurologopedia dziecięca”
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Zadanie 3. Opracowanie i wydanie elektroniczne 4 poradników dla nauczycieli
przedszkoli dotyczących funkcjonowania dziecka dysfunkcyjnego w placówce
masowej.
Zadanie 4. Zorganizowanie siedmiu kursów doskonalących dla nauczycieli
z zakresu tematycznego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i neurologopedii
dziecięcej.
Zadanie 5. Zorganizowanie trzech sieci współpracy i samokształcenia dla 75
nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów.
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ZAKŁADANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

Oczekiwanym efektem realizacji projektu „Kompetencje nauczyciela
gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było zwiększenie do 11% odsetka
nauczycielek/nauczycieli podnoszących swoje kompetencje poprzez doskonalenie
zawodowe w krótkich formach w ramach osi priorytetowej (w tym odsetka nauczycieli
na obszarach wiejskich do 33%).
Istotą realizacji projektu jest podwyższenie kwalifikacji i wzrost kompetencji
zawodowych nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie
zaspokajania specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci
dysfunkcyjnych. Program studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie
jednoczesnych kwalifikacji do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii
pedagogicznej i rewalidacji ma charakter innowacyjny. Program zajęć opracowany
w ramach projektu ukazuje holistyczne podejście do procesu wspierania dziecka
oraz
interdyscyplinarność
tej
dziedziny
edukacji.
Wzrost
kompetencji
z neurologopedii dziecięcej będzie dotyczył w szczególności afazjologii, balbutologii,
surdologii i oligofrenologii.
Projekt przewiduje także organizację 7 czterdziestogodzinnych kursów
doskonalących adresowanych do 210 osób, z czego 150 będzie rekrutowanych
z terenów wiejskich. Tematyka kursów obejmuje następujące zagadnienia:








„Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym”
„ Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”
„Jak skutecznie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością w szkole?”
„Praca z dzieckiem zdolnym”
„Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z niedosłuchem obwodowym”
„Diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w nauce”
„ePortfolio jako narzędzie konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju
dziecka”
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W ramach projektu zorganizowane zostaną również 2 konferencje
merytoryczne, 3 sieci współpracy i samokształcenia oraz wydane 4 poradniki
metodyczne. Wskazane formy będą spójne z kierunkami studiów podyplomowych.
Realizacja projektu przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu
przedszkoli i szkół, ponieważ uczestnicy wszystkich przewidzianych form będą mogli
udoskonalić swój warsztat pracy o nowe innowacyjne metody i technologie.
Jednocześnie wzrośnie o 240 osób liczba specjalistów przygotowanych do pracy
w zespołach wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, a więc w jednym
z ogniw zorganizowanego systemu wielospecjalistycznej opieki nad małymi dziećmi
wykazującymi poważne zaburzenia rozwoju lub zagrożonymi niepełnosprawnością.
Wzrost kompetencji nauczycieli może mieć bezpośredni wpływ na
świadomość rodziców w środowiskach lokalnych, którzy często nie wiedzą jak – poza
sferą medyczną – mogą pomóc swojemu dysfunkcyjnemu dziecku w rozwoju.
Istniejące w polskim systemie edukacji sprawiają, że wczesna pomoc prowadzona
jest cząstkowo, oddzielnie lub nie prowadzona wcale. Należy podkreślić szczególne
zainteresowanie udziałem w projekcie nauczycieli oraz logopedów pracujących
w przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I-III oraz poradniach
psychologiczno-pedagogicznych. Analiza jakościowa uzyskanych w trakcie diagnozy
danych określa jako potrzeby:
 zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na
wybranych stanowiskach, np. zespoły wczesnego wspomagania oraz
pozwalających na elastyczne dostosowanie się do zmian na rynku pracy,
 zdobycie dodatkowych kompetencji ułatwiających indywidualną pracę
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 konieczność zapewnienia profesjonalnego wsparcia w placówkach masowych,
niesprofilowanych oraz na terenach wiejskich.
Oczekiwania nauczycieli określone w diagnozie to:
 wysoki poziom merytoryczny odnoszący się do najnowszych osiągnięć w tej
dziedzinie nauki, w tym do stosowanych technologii,
 interdyscyplinarne podejście bazujące na praktyce terapeutycznej,
 możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce,
 uzyskanie profesjonalnych materiałów edukacyjnych.
Podniesienie kompetencji zawodowych 825 nauczycielek/nauczycieli
przyczyni się do ich rozwoju zawodowego, a placówki podniosą jakość swojej pracy,
co nie pozostanie bez wpływu na edukację, wychowanie i profilaktykę. Wyższa
jakość pracy placówek oraz wykształceni i kompetentni nauczyciele sprawią, że
wzrośnie zadowolenie i satysfakcja rodziców z kształcenia ich dzieci. W sposób
oczywisty działania te podniosą rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
województwa śląskiego.
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7
7.1

CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ
Uczestnicy projektu

Projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju
dziecka” został skierowany do 825 nauczycielek i nauczycieli (802 kobiet i 23
mężczyzn) województwa śląskiego. Uczestnicy to nauczyciele, pedagodzy,
psycholodzy i logopedzi, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje
w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brali oni
udział w następujących formach wsparcia:
 studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia
pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (235 kobiet
i 5 mężczyzn)
 studia podyplomowe o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca”
(57 kobiet i 3 mężczyzn)
 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (205 kobiet i 5 mężczyzn)
 konferencje merytoryczne (235 kobiet i 5 mężczyzn)
 sieci współpracy i samokształcenia (70 kobiet i 5 mężczyzn)
Proces rekrutacji do udziału w projekcie prowadzony był w oparciu o zasadę
równego dostępu pod kątem wieku i płci. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały
szczegółowo opisane dla każdej formy wsparcia w „Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie systemowym”. Rekrutacja uwzględniała kryteria formalne,
czyli terminowość i kompletność złożonych dokumentów oraz kryteria merytoryczne,
czyli spełnienie kryteriów grupy docelowej, np. konieczność przedstawienia
dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Rekrutacja poprzedzona była akcją informacyjną przed rozpoczęciem każdej
formy wsparcia, prowadzoną na terenie województwa śląskiego. Informacje
o projekcie i warunkach uczestnictwa zostały zamieszczone na stronie internetowej
Lidera oraz Partnerów i stronie projektu, były także rozpowszechniane poprzez
mailing, ulotki informacyjne, plakaty, portale jednostek samorządu terytorialnego,
a także bezpośrednio przy realizacji innych przedsięwzięć adresowanych do grupy
docelowej. Wszystkie dokumenty niezbędne przy rekrutacji były dostępne na
stronach internetowych Lidera oraz Partnerów i stronie projektu, m.in. deklaracja
uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi
załącznikami.
Rekrutacja przebiegała w następujących etapach:
 ogłoszenie rekrutacji,
 nabór zgłoszeń,
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 weryfikacja zgłoszeń
 sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach
 sporządzanie listy rezerwowej.
O przyjęciu do udziału w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń pod
warunkiem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych.
7.2

Dane z ankiet ewaluacyjnych

Grupa docelowa projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją
optymalnego rozwoju dziecka” została określona ze względu na płeć, miejsce
zamieszkania, staż pracy, stopień awansu zawodowego oraz reprezentowaną
placówkę oświatową.
7.2.1 Płeć uczestników projektu
Na podstawie przedstawionych w ankietach ewaluacyjnych danych można
stwierdzić, że w szkoleniach organizowanych w ramach projektu w przeważającej
większości uczestniczyły kobiety (99%). Projekt był adresowany do nauczycieli,
pedagogów, psychologów i logopedów, przeważnie pracujących w szkołach
podstawowych oraz przedszkolach. W tej grupie tradycyjnie dominują kobiety, stąd
wynika ich liczny udział w projekcie.

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na płeć (N=172)
Mężczyzna
1%

Kobieta
99%

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
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Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
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Sieci współpracy i samokształcenia

Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

10

7.2.2 Miejsce zamieszkania uczestników projektu
Realizacja projektu odbywała się na terenie województwa śląskiego,
zwłaszcza w jego części należącej do aglomeracji, skupiającej duże miasta – stąd
znacząca większość uczestników projektu to mieszkańcy miast o liczbie ludności
przekraczającej 25 tysięcy. Pozostali uczestnicy są mieszkańcami mniejszych
miejscowości, jednakże należy podkreślić, że około 30% nauczycieli korzystających
z projektowego wsparcia mieszka w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Najwięcej
uczestników kursów doskonalących (50%) zamieszkuje w gminach wiejskich, a 13%
w gminach wiejsko-miejskich.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na miejsce zamieszkania (N=53)
gmina miejskowiejska
2%
miasto do
25.000
mieszkańców
13%

gmina wiejska
9%

miasto powyżej
25.000
mieszkańców
76%

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
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Kursy doskonalące

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na miejsce zamieszkania (N=140)
gmina miejskowiejska
4%

gmina wiejska
8%

miasto do
25.000
mieszkańców
12%

miasto powyżej
25.000
mieszkańców
76%

Sieci współpracy i samokształcenia

7.2.3 Staż pracy uczestników projektu
W szkoleniach w większości uczestniczyli nauczyciele ze stażem pracy
od 5 do 15, a także nauczyciele z małym stażem pracy. Najmniej chętnie w formach
szkoleniowych uczestniczą nauczyciele ze stażem pracy powyżej 25 lat. Wyjątek
stanowi udział w sieciach współpracy i samokształcenia, w których wzięło udział 27%
nauczycieli z największym stażem pracy.
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Liczba osób objętych badaniem
ze względu staż pracy (N=172)
15 - 25 lat
(włącznie)
16%

powyżej 25 lat
5%
0 - 5 lat
(włącznie)
50%

5 - 15 lat
(włącznie)
29%

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Kursy doskonalące
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Liczba osób objętych badaniem
ze względu staż pracy (N=140)
powyżej 25 lat
27%

15 - 25 lat
(włącznie)
22%

0 - 5 lat
(włącznie)
21%

5 - 15 lat
(włącznie)
30%

Sieci współpracy i samokształcenia

7.2.4 Stopień awansu zawodowego uczestników projektu
Stopień awansu zawodowego najczęściej ma ścisły związek ze stażem pracy
nauczycieli, dlatego też wśród osób zdobywających dodatkowe kwalifikacje na
studiach podyplomowych przeważali nauczyciele kontraktowi i mianowani. Dążenie
do zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji jest spowodowane długą perspektywą
pracy w oświacie. Natomiast wśród uczestników sieci współpracy i samokształcenia
przeważali nauczyciele dyplomowani i mianowani ze względu na specyfikę
funkcjonowania sieci, tj. nastawienie na dzielenie się doświadczeniami, dobrymi
praktykami oraz samodzielność w działaniu.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
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Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na stopień
awansu zawodowego (N=179)

dyplomowany
29%

stażysta
11%

kontraktowy
26%

mianowany
34%

Kursy doskonalące
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Liczba osób objętych badaniem
ze względu na stopień awansu zawodowego
(N=140)
nauczyciel
stażysta
11%

nauczyciel
dyplomowany
50%

nauczyciel
kontraktowy
20%

nauczyciel
mianowany
19%

Sieci współpracy i samokształcenia

7.2.5 Reprezentowana placówka oświatowa
Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia projektowego w zależności od
reprezentowanej placówki była związana z tematyką i specyfiką tych form.
Ze względu na przydatność w pracy wiedzy i kompetencji nabytych w czasie studiów
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” z formy tej skorzystało 48 % nauczycieli
przedszkoli i 20% nauczycieli szkół podstawowych. „Neurologopedia dziecięca
cieszyła się największym powodzeniem wśród nauczycieli szkół podstawowych –
47% i przedszkoli – 34%. W kursach doskonalących uczestniczyło 47% nauczycieli
szkół podstawowych oraz 26% nauczycieli przedszkoli. W sieciach współpracy
i samokształcenia pracowało 77% nauczycieli przedszkoli i 21% nauczycieli szkół
podstawowych.
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Liczba osób objętych badaniem
ze względu na reprezentowaną placówkę
oświatową (N=172)
inna
[]
poradnia
psychologiczno
-pedagogiczna
11%

przedszkole
48%

szkoła
podstawowa
20%
Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na reprezentowaną placówkę
oświatową (N=53)
inna
[]
poradnia
psychologiczno
-pedagogiczna
6%

przedszkole
34%

szkoła
podstawowa
47%
Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Liczba osób objętych badaniem
ze względu na reprezentowaną placówkę
oświatową (N=179)
poradnia
psychologiczno
-pedagogiczna
8%

inna
19%

przedszkole
26%

szkoła
podstawowa
47%

Kursy doskonalące
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Sieci współpracy i samokształcenia

8
8.1

EWALUACJA PROJEKTU
Podejście metodologiczne

Ewaluacja realizowana była przez cały okres trwania projektu tj. 18 miesięcy.
Łącznie w projekcie ewaluacji początkowej, ewaluacji w trakcie oraz ewaluacji
końcowej opartej na ankietach ewaluacyjnych poddanych zostało 10 grup studiów
podyplomowych, 7 grup kursów doskonalących, 3 sieci współpracy i samokształcenia
oraz 2 konferencje metodyczne. Była to metoda otrzymywania informacji od osoby
badanej, która nie wymaga obecności ankietera. Jej najważniejsze zalety to:
anonimowość, swoboda wypowiedzi, brak sugestii ze strony innych, łatwość
realizacji i analizy danych. Wyniki badań ankietowych poddane zostały analizie
ilościowej i jakościowej. Na tej podstawie opracowane zostały raporty cząstkowe
oraz raport końcowy.
8.2

Zakres badania ewaluacyjnego

Celem ewaluacji było dostarczenie odpowiedzi na pytania o początkowy
poziom kompetencji uczestników i uczestniczek projektu, motywacje oraz
oczekiwania dotyczące udziału w projekcie, świadomość uczestniczek i uczestników
projektu w zakresie zmian na rzecz równości płci oraz sposób realizacji projektu,
poziom zaangażowania uczestników i uczestniczek projektu, warunki jego realizacji,
przyrost kompetencji nauczycieli w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie.
Ewaluacja była przeprowadzona przed rozpoczęciem zajęć na studiach
i kursach, w trakcie trwania studiów podyplomowych, na zakończenie studiów
Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

18

i kursów, dwa razy w czasie pracy sieci oraz na zakończenie 2 konferencji
merytorycznych.
Ocenie został poddany cały projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją
optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie
9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty. Proces ewaluacji oraz raporty
umożliwiły kompleksową ocenę Projektu. Ewaluacja była prowadzona
w sposób zapewniający jej obiektywność. Monitorujący charakter ewaluacji polegał
na:
 dokonywaniu pogłębionej oceny wybranych zagadnień, w tym jakości pracy
zespołu projektowego i osiągnieć uczestników Projektu,
 ocenie poziomu zaangażowania uczestników i uczestniczek Projektu, opinii na
temat programu szkoleń oraz warunków jego realizacji,
 diagnozie i analizie problemów pojawiających się w trakcie realizacji Projektu
oraz poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania,
 okresowej prezentacji wniosków ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, na
przykład podczas spotkań ewaluatora z zespołem projektowym,
 prezentacji na konferencji podsumowującej.
Proaktywny i konkluzywny charakter ewaluacji polega na:
 ocenie trafności dobranych celów i form wsparcia do rzeczywistych potrzeb
uczestników Projektu,
 diagnozie efektów oczekiwanych, w tym przyrostu kompetencji nauczycieli,
 kompleksowym podsumowaniu realizacji Projektu.
W ramach realizacji ewaluacji przygotowane zostały narzędzia pomiaru:
ankiety początkowe, ankiety w trakcie i ankiety końcowe, ankiety oceniające
szkolenia eksperckie, ankiety na podsumowanie konferencji metodycznych oraz
ocena jakości oferowanego wsparcia. Przeprowadzona została analiza ankiet,
monitoring warunków technicznych realizacji Projektu i stopnia zadowolenia
uczestników z obsługi przez zespół projektowy.
Badanie ankietowe poległo na zadawaniu serii pytań ułożonych
w ustrukturyzowany sposób (kwestionariusz). W projektowanej ewaluacji ankiety
służyły zbieraniu danych ilościowych i jakościowych z ukierunkowaniem na ten
pierwszy rodzaj.
Przedmiotem ewaluacji były przewidziane w harmonogramie projektu działania
oraz zakładane we wniosku rezultaty Projektu.
W ewaluacji początkowej ocenie poddano:
 źródła pozyskiwania informacji o uczestnikach
 oczekiwania uczestników w stosunku do Projektu
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 ocenę swoich kompetencji w zakresie dostosowania dostosowywania technik
i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
 ocenę swoich kompetencji w zakresie opracowywania programów pracy
z uczniem o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych
 ocenę swoich kompetencji w zakresie znajomości metod wczesnego
wspomagania i wczesnej interwencji
 ocenę swoich kompetencji w zakresie kompleksowego wsparcia dziecka
niepełnosprawnego i jego rodziny.
W ewaluacji w trakcie ocenie poddano:
 ocenę wzrostu zaspokojenia oczekiwań uczestników w stosunku do Projektu
 ocenę ważności zagadnień proponowanych w wybranej formie doskonalenia
 ocenę jakości szkolenia w zakresie: doboru metod pracy na szkoleniu,
warunków panujących na sali szkoleniowej, jakości oferowanego podczas
zajęć cateringu, programu szkolenia, organizacji wsparcia w ramach projektu
(np. systemu informacji, dostępności osób realizujących szkolenia).














W ewaluacji końcowej ocenie poddano:
ocenę korzyści, jakie przyniósł udział w projekcie (nabycie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych
potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych, poznanie
innowacyjnych metod wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji,
przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, przygotowanie do tworzenia systemu wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych i ich rodziców, rozwijanie własnych zainteresowań)
przyrost kompetencji w zakresie dostosowania dostosowywania technik
i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
przyrost kompetencji w zakresie opracowywania programów pracy z uczniem
o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych
przyrost kompetencji w zakresie znajomości metod wczesnego wspomagania
i wczesnej interwencji
przyrost kompetencji w zakresie kompleksowego wsparcia dziecka
niepełnosprawnego i jego rodziny
dobór metod pracy na szkoleniu
warunki panujące na sali szkoleniowej
jakość oferowanego podczas zajęć cateringu
program szkolenia
organizację wsparcia w ramach projektu (np. system informacji, dostępność
osób realizujących szkolenia
poziom przygotowania merytorycznego trenerów
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sposób przekazywania informacji
sposób prowadzenia zajęć
atmosferę na zajęciach
inne oczekiwania uczestników szkoleń.
Wskaźniki pomiaru celu

8.3

 Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje wczesnego
wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Liczba logopedów, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie
neurologopedii dziecięcej.
 Liczba nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów, którzy podnieśli
swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo –
edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych podczas kursów doskonalących.
 Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie
diagnozowania
i terapii dla osób z zaburzeniami słuchu centralnego oraz wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka w wyniku udziału w konferencjach
merytorycznych.
 Liczba nauczycieli, którzy wspólnie rozwiązywali problemy dotyczące pracy
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczestnicząc w sieciach
współpracy i samokształcenia.
8.4

Kryteria ewaluacji

Ewaluacja projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego
rozwoju dziecka” została przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów








trafność – w jakim stopniu przyjęte cele odpowiadają zidentyfikowanym
problemom w obszarze objętym projektem i realnym potrzebom
beneficjentów,
efektywność – czy poszczególni realizatorzy projektu wykonują zadania
zgodnie
z ich rolą i kompetencjami oraz czy realizowane zadania są prowadzone
w optymalny sposób,
skuteczność – w jakim stopniu zostały osiągnięto cele i wskaźniki projektu
dotyczące przede wszystkim poprawy stanu wiedzy i umiejętności osób
biorących udział w projekcie,
użyteczność – w jakim stopniu projekt odpowiada potrzebom grupy
Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

21



8.5

docelowej
i czy zmiany wywołane jego realizacją są korzystne z punktu widzenia jego
beneficjentów,
trwałość i oddziaływanie projektu – czy udzielone uczestnikom projektu
wsparcie przyniesie trwałe zmiany.
Metody i techniki badawcze

W celu kompleksowej realizacji badania specjalista ds. ewaluacji projektu
posłużył się takim zakresem metod i narzędzi badawczych, których zróżnicowanie
pozwoliło na uzyskanie w miarę obiektywnych i wiarygodnych rezultatów.
Wybierając metody badawcze i konstruując narzędzia badawcze, kierował się
następującymi założeniami:
 metody/narzędzia miały dostarczyć wyczerpujących odpowiedzi na pytania
ewaluacyjne postawione przez projektodawcę;
 narzędzia były dostosowane do grupy respondentów, do których zostały
skierowane;
 tam, gdzie było to możliwe dążono do multiplikacji źródeł, na podstawie
których oparte były oceny i rekomendacje;
 zastosowany został taki dobór prób badawczych (w szczególności
w odniesieniu do badań ankietowych), aby spełniały one standardy badań
społecznych oraz umożliwiały przebadanie wszystkich interesujących grup
respondentów;
 dążono do tego, aby w trakcie prowadzenia badania była pełna korelacja
czynnika czasu z zastosowanymi metodami i narzędziami.
Analiza dokumentów i danych zastanych

8.6

W celu uzyskania informacji dotyczących realizacji projektu „Kompetencje
nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” analizowane były
następujące dokumenty i dane:







wniosek o dofinansowanie projektu,
dokumenty Lidera i Partnerów,
dane administracyjne, w tym statystyczne,
programy zajęć,
dokumentacja zajęć,
harmonogram realizacji projektu,
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8.7

dane z monitoringu i sprawozdawczości dotyczące postępu rzeczowofinansowego projektu, w tym przede wszystkim z okresowych wniosków
o płatność.
Badania ankietowe

Prowadzone podczas realizacji projektu badania ankietowe polegały na
zadawaniu serii wystandaryzowanych pytań ułożonych w ustrukturyzowany sposób
grupie docelowej projektu. W przeprowadzonym badaniu służyły one zbieraniu
danych ilościowych i jakościowych z ukierunkowaniem na ten pierwszy rodzaj
danych w celu uzyskania informacji dotyczących ich opinii na temat projektu.
Przeprowadzano badanie początkowe, badanie w trakcie oraz badanie końcowe
w każdej grupie uczestników studiów podyplomowych, badanie początkowe oraz
badanie końcowe w każdej grupie uczestników kursów kwalifikacyjnych, badania
dotyczące szkoleń eksperckich w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
a także badania podczas konferencji merytorycznych.
Uczestniczący w szkoleniach – studiach podyplomowych i kursach
doskonalących otrzymali na pierwszych zajęciach ankietę początkową, której
zasadniczym celem było przeprowadzenie diagnozy wstępnej, pozwalającej na
określenie oczekiwań związanych z udziałem w projekcie, a także posiadanych
kompetencji oraz umiejętności w zakresie objętym projektem.
Ankieta w trakcie służyła określeniu przyrostu korzyści wynikających
z udziału w zajęciach, ewentualnej modyfikacji treści i zakresu szkolenia oraz
wstępnej ocenie jakości oferowanego wsparcia.
Podczas ostatnich zajęć szkoleniowych uczestnicy wypełniali ankietę
końcową. Celem tej ankiety było przeprowadzenie diagnozy końcowej, pozwalającej
na określenie wielorakich efektów i rezultatów projektu ze szczególnym
uwzględnieniem trafności i użyteczności zastosowanych programów oraz
efektywności i skuteczności działań, mających na celu podwyższenie i uzupełnienie
kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów
w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych.
Ankieta zawierała również pytania, które dotyczyły spełnienia oczekiwań
uczestników, związanych ze szkoleniem oraz oceny merytorycznego poziomu zajęć
i materiałów szkoleniowych.
Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia wypełniali ankietę dotyczącą
oczekiwań związanych z udziału w sieci. Oceniali również jakość oferowanego
wsparcia w zakresie spełnienia oczekiwań uczestników, związanych ze szkoleniem
oraz oceny merytorycznego poziomu zajęć i materiałów szkoleniowych.
Uczestnicy konferencji oceniali w ankietach jakość oferowanego wsparcia
w zakresie organizacji konferencji i dokonywali oceny pracy wykładowców.
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Badania ewaluacyjne dotyczyły całego okresu realizacji projektu i objęły
wszystkich uczestniczących w zajęciach nauczycieli. Udział w badaniach był dla
uczestników dobrowolny i anonimowy.
8.8

Standardy ewaluacji

Badanie ewaluacyjne, aby dostarczyć wiarygodnych i wyczerpujących
informacji, było oparte na spójnej koncepcji i planie ewaluacji oraz standardach
obowiązujących dla tego typu ewaluacji w Unii Europejskiej:

9

9.1



przydatność – ewaluacja dostarczyła informacji, które mogą zostać
wykorzystane przez projektodawcę i realizatorów projektu zgodnie
z jego zapotrzebowaniem;



wykonalność – ewaluacja uwzględniła wysokość zaplanowanych
na to zadanie środków finansowych, a także uwarunkowania określone
i zapisane we wniosku o dofinansowanie projektu;



stosowność – w
procesie ewaluacji były brane pod uwagę tylko
takie informacje i czynniki, które okazały się niezbędne dla realizacji celu
badania; sposób ich uzyskania i wykorzystania powinien gwarantować
zachowanie zasad etycznych względem osób zaangażowanych w ewaluację
oraz tych, których dotyczą jej wyniki;



adekwatność techniczna – ewaluacja została przeprowadzona zgodnie
z obowiązującym prawem wspólnotowym w zakresie określającym zasady
prowadzenie ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej; natomiast pod względem strony technicznej (zastosowana
metodologia przeprowadzonego badania i analiz) zagwarantuje najwyższą
jakość i wiarygodność uzyskanych rezultatów.

ANALIZA OCZEKIWAŃ I POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
Dane z ankiet początkowych

W początkowym etapie realizacji projektu „Kompetencje nauczyciela
gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” uczestnicy określali w ankietach
oczekiwane korzyści w związku z udziałem w szkoleniach. Respondenci mieli
możliwość wskazania trzech spośród siedmiu propozycji: nabycie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych potrzeb
edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych, poznanie innowacyjnych metod
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wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, przygotowanie do stawiania trafnej
diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do tworzenia
systemu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rozwijanie własnych
zainteresowań, inne korzyści.
Rozkład wskazań ilustrują zamieszczone poniżej wykresy.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

25

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
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Celem badania początkowego było również zdiagnozowanie potrzeb
uczestników związanych ze wzbogaceniem wiedzy dotyczącej potrzeb zdrowotnych
i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych. Do najbardziej istotnych zagadnień w tym
zakresie uczestnicy studiów podyplomowych zaliczyli: wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka (55% WWR i 41% NL), rewalidację i terapię pedagogiczną dziecka
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (34% WWR i 36% NL) oraz rozwiązywanie
problemów rozwojowo-edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (11% WWR i 23%
NL). Nauczyciele biorący udział w kursach doskonalących uznali za najistotniejsze
zagadnienie szkoleniowe rewalidację i terapię pedagogiczną dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (48%), a w następnej kolejności wskazali wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka (39%) oraz rozwiązywanie problemów rozwojowoedukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (13%).
Zamieszczone poniżej wykresy ilustrują opisane wskazania.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
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Najistotniejsze zagadnienia
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9.2

Ewaluacja w trakcie trwania projektu

Zgodnie z przyjętymi na początku realizacji projektu założeniami ewaluację
prowadzono także w trakcie trwania zajęć na studiach podyplomowych.
Uczestnicy zostali zapytani, jakie korzyści przyniósł im udział w projekcie.
Pytanie zostało sformułowane adekwatnie do pytania diagnozującego z ewaluacji
początkowej. Respondenci mieli możliwość wskazania trzech spośród siedmiu
propozycji:
 nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych potrzeb edukacyjnych
i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych,
 poznanie innowacyjnych metod wczesnego wspomagania i wczesnej
interwencji,
 przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
 przygotowanie do tworzenia systemu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodziców,
 rozwijanie własnych zainteresowań,
 inne korzyści.
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Wskazania nauczycieli przestawiają zamieszczone poniżej wykresy
przygotowane osobno dla każdego kierunku studiów „Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka” oraz „Neurologopedia dziecięca”.
Korzyści, jakie przyniósł uczestnikom projektu
udział w zajęciach (N=216)
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Uczestnicy studiów podyplomowych w trakcie trwania projektu wskazali, które
tematy lub zagadnienia proponowane na zajęciach są dla nich najbardziej
istotne. Słuchacze studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka” za najbardziej istotne zagadnienia uznali elementy neuropediatrii, edukację
dzieci niepełnosprawnych, przeprowadzanie diagnozy u dzieci oraz elementy
psychiatrii dziecięcej, natomiast studenci „Neurologopedii dziecięcej” za najbardziej
istotne uznali zagadnienia związane z afazjologią, autyzmem oraz balbutologopedią.
Zamieszczone poniżej wykresy ilustrują rozkład wskazań uczestników
poszczególnych studiów podyplomowych.

Temat lub zagadnienie proponowane
w wybranej formie doskonalenia najbardziej istotne
w opinii uczestników projektu (N=216)
Wczesne wspomaganie/interwencja
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Uczestnicy ocenili także jakość prowadzonych szkoleń w trakcie trwania
projektu. Pytania dotyczyły ogólnej oceny szkolenia, doboru metod pracy podczas
szkolenia, warunków panujących na sali szkoleniowej, jakości oferowanego podczas
zajęć cateringu, programu szkolenia oraz organizacji wsparcia w ramach projektu,
m.in. system informacji, dostępność osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
Uczestnicy wyrażali swoje oceny w skali od 1 – bardzo nisko do 5 – bardzo wysoko.
Ocenę jakości szkoleń na poszczególnych kierunkach studiów ilustrują
przedstawione poniżej wykresy.

Ocena jakości szkolenia (N=216)

Jak Pani/Pan ocenia organizację wsparcia
w ramach projektu (np. system…

4,23

Jak ocenia Pani/Pan program szkolenia?

4,51

Jak ocenia Pani/Pan jakość oferowanego
podczas zajęć cateringu?

4,00

Jak ocenia Pani/Pan warunki panujące na
sali szkoleniowej?

4,29

Jak ocenia Pani/Pan dobór metod pracy na
szkoleniu?

4,25

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan szkolenie?
0
1
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Ocena jakości szkolenia (N=50)
Jak Pani/Pan ocenia organizację wsparcia
w ramach projektu (np. system…

3,54

Jak ocenia Pani/Pan program szkolenia?

4,00

Jak ocenia Pani/Pan jakość oferowanego
podczas zajęć cateringu?

2,72

Jak ocenia Pani/Pan warunki panujące na
sali szkoleniowej?

3,74

Jak ocenia Pani/Pan dobór metod pracy na
szkoleniu?

3,48

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan szkolenie?
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Słuchacze studiów podyplomowych podczas ankiety w trakcie trwania projektu
mogli także sformułować własne oczekiwania związane z udziałem w projekcie.
Uczestnicy studiów „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” oczekiwali więcej
zajęć i wskazówek praktycznych, dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz
lepszej komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu, natomiast
studenci „Neurologopedii dziecięcej”, mimo niższych ocen dotyczących jakości
szkoleń, w oczekiwaniach wskazali tylko na większą liczbę zajęć praktycznych.

10 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
10.1 Tematyka pracy sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub
dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem
funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się
pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem
internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań
osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również
sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Tematy, nad którymi pracują
poszczególne sieci, są ustalane w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb Sieci
pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.
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W ramach projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego
rozwoju dziecka” powstały następujące sieci współpracy i samokształcenia:
Sieć nr 1 – Diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w nauce
Sieć nr 2 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sieć nr 3 – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w adaptacji
Uczestnicy sieci pracowali pod kierunkiem koordynatorów sieci –
doświadczonych nauczycieli, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dorosłymi
oraz prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli. W ramach każdej sieci były
zorganizowane dwa spotkania z koordynatorem oraz dwa tematyczne szkolenia
eksperckie. Ponadto inną formą pracy były działania na platformie internetowej.
Produktem pracy każdej z sieci współpracy i samokształcenia są opracowane trzy
przykłady dobrych praktyk, związanych z tematyką sieci. Zostały one zamieszczone
na stronie internetowej projektu i są dostępne dla zainteresowanych nauczycieli.
W ramach oceny pracy sieci badaniom ewaluacyjnym zostały poddane
szkolenia eksperckie, podczas których uczestnicy sformułowali swoje oczekiwania
związane z udziałem w sieci.
Wyniki przedstawia zamieszczony poniżej wykres:
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Najwięciej uczestników oczekiwało wzbogacenia wiedzy na temat specjalnych
potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych. W następnej kolejności
znalazło się poznanie innowacyjnych metod wczesnego wspomagania i wczesnej
interwencji oraz przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Uczestnicy sieci dokonali także samooceny swoich kompetencji związane
z tematyką wiodącą. Swoją ocenę wyrażali w skali od 1 – ocena najniższa do 5 –
ocena najwyższa. Nauczyciele najwyżej ocenili swoją umiejętność dostosowania
technik i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia (3,76), natomiast najniżej
kompleksowe wsparcie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny (3,19).

Ocena kompetencji merytorycznych osób
objętych badaniem przed rozpoczęciem udziału
w projekcie (N=140)
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10.2 Ocena jakości szkoleń eksperckich oraz pracy trenerów
Uczestnicy sieci w badaniu ewaluacyjnym ocenili również jakość szkoleń
eksperckich. Pytania dotyczyły ogólnej oceny szkolenia, doboru metod pracy
podczas szkolenia, warunków panujących na sali szkoleniowej, jakości oferowanego
podczas zajęć cateringu, programu szkolenia oraz organizacji wsparcia w ramach
projektu, m.in. system informacji, dostępność osób odpowiedzialnych za realizację
projektu. Uczestnicy wyrażali swoje oceny w skali od 1 – bardzo nisko do 5 – bardzo
wysoko.
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Ocena jakości szkoleń eksperckich w ramach sieci współpracy
i samokształcenia została wyrażona w większości aspektów ocena powyżej 4 – od
4,33 do 4,61. Jedynie jakość oferowanego podczas zajęć cateringu ocenili na 3,65.
Szczegółowe oceny ilustruje zamieszczony poniżej wykres:

Nauczyciele pracujący w sieciach współpracy i samokształcenia poddali
ocenie także jakość pracy trenerów prowadzących szkolenia eksperckie. Swoje
opinie wyrazili w odniesieniu do poziomu przygotowania merytorycznego, sposobu
przekazywania informacji, sposobu prowadzenia zajęć oraz atmosfery panującej na
zajęciach. Uczestnicy wyrażali swoje oceny w skali od 1 – bardzo nisko do 5 –
bardzo wysoko. Praca trenerów została oceniona bardzo wysoko. Oceny oscylowały
w przedziale od 4,79 do 4,91.
Szczegółowy rozkład ocen zawiera zamieszczony poniżej wykres.
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11 KONFERENCJE MERTYORYCZNE
W ramach projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego
rozwoju dziecka” były także organizowane konferencje merytoryczne dotyczące
głównych obszarów tematycznych projektu, czyli diagnozowania i terapii dla osób
z zaburzeniami słuchu centralnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Nowoczesne metody diagnozy i terapii były prezentowane przez wykładowców
o najbardziej spektakularnych w tym zakresie efektach badań oraz prezentujących
zbiór doświadczeń w ich skutecznym wdrażaniu w różnych warunkach edukacyjnych,
medycznych i społecznych.
Uczestnicy konferencji ocenili jakość tych form doskonalenia, a także jakość
pracy wykładowców. Pytania dotyczyły ogólnej oceny konferencji, programu
szkolenia, warunków panujących na sali szkoleniowej, jakości oferowanego podczas
zajęć cateringu oraz organizacji wsparcia w ramach projektu, m.in. system informacji,
dostępność osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Nauczyciele wyrażali
swoje oceny w skali od 1 – bardzo nisko do 5 – bardzo wysoko.
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Ocena jakości konferencji (N=208)
Jak Pan/Pani ocenia organizację
wsparcia w ramach projektu (np.
system informacji, dostępność osób…

4,03

Jak ocenia Pani/Pan jakość
oferowanego podczas zajęć cateringu?

3,32

Jak ocenia Pani/Pan salę szkoleniową
(sprzęt komputerowy, warunki
panujące na sali)?

3,95

Jak ocenia Pan/Pani program
konferencji?

4,31

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan
konferencję?

4,18
0,00

1,00

2,00
3,00
Średnia ocena

4,00

5,00

Nauczyciele ogólnie wysoko ocenili organizację konferencji z wyjątkiem oceny
jakości oferowanego cateringu, ocenionego na podstawie przedstawionej powyżej
skali na 3,32.
Uczestnicy konferencji wypowiedzieli się także w badaniu ankietowym na
temat jakości pracy wykładowców. Swoje oceny odnieśli do sposobu prowadzenia
zajęć (4,34), sposobu przekazywania informacji (4,54) oraz poziomu przygotowania
merytorycznego (4,57). Skala ocen wynosiła od 1 – ocena bardzo niska do 5 – ocena
bardzo wysoka.

Ocena jakości pracy wykładowców (N=208)

Sposób prowadzenia zajęć

4,34

Sposób przekazywania informacji

4,54

Poziom przygotowania merytorycznego

4,57

0,00

1,00

2,00
3,00
Średnia ocena

4,00

5,00
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12 KORELACJA WYNIKÓW – KOMPETENCJE MERYTORYCZNE
I KORZYŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
12.1 Ocena wzrostu kompetencji
Jednym z najważniejszych celów ewaluacji projektu „Kompetencje
nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było dostarczenie
odpowiedzi na pytania o początkowy poziom kompetencji uczestników i uczestniczek
projektu (ankiety początkowe) oraz przyrost kompetencji nauczycieli po
zakończeniu
udziału w projekcie (ankiety końcowe). Ten rodzaj badania
porównawczego został przeprowadzony podczas studiów podyplomowych i kursów
doskonalących.
Uczestnicy zostali zapytani w ankietach początkowych o poziom ich
kompetencji przed rozpoczęciem udziału w projekcie w odniesieniu do następujących
zagadnień:
 kompleksowe wsparcie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 znajomość metod wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji
 opracowywanie programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
 dostosowywanie technik i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
Ocenę swych kompetencji wyrażali w skali od 1 – bardzo nisko do 5 – bardzo
wysoko. Na analogiczne pytanie nauczyciele odpowiadali w ankietach końcowych, co
pozwoliło na wskazanie różnicy poziomu kompetencji przed i po zakończeniu
wybranej formy doskonalenia.
Z analizy wyników można wnioskować najwyższy według uczestników
badania wzrost kompetencji ze względu na udział w kursach doskonalących –
średnio wzrost o 1,42, a następnie po ukończeniu studiów podyplomowych
„Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – średnio – 0,85 oraz studiów
podyplomowych „Neurologia dziecięca” – średnio o 0,76. Ogólnie wszyscy
nauczyciele wskazali wzrost wszystkich kompetencji podczas wszystkich form
doskonalenia, w których uczestniczyli.
Szczegółowe wyniki badania
w zamieszczonej poniżej tabeli.

porównawczego

przestawione

zostały
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studia WWR

kursy doskonalące

studia NL

KOMPETENCJE
P
liczba
ankietowanych
nauczycieli
kompleksowe
wsparcie dziecka
niepełnosprawnego
i jego rodziny
znajomość metod
wczesnego
wspomagania
i wczesnej interwencji
opracowywanie
programów pracy
z uczniem
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
dostosowywanie
technik i metod pracy
do indywidualnych
potrzeb ucznia

K

P

K

różnica

172

167

P

K

różnica

53

48

różnica

179

178

3,02 4,02

+1,00

3,49 4,31

+0,82

2,62

4,21

+1,59

2,88 4,19

+1,31

3,34 4,44

+1,10

2,72

4,08

+1,36

3,21 3,93

+0,72

3,66 4,33

+0,67

2,69

4,06

+1,37

3,58 3,95

+0,37

3,87 4,33

+0,46

2,95

4,29

+1,34

P – ankiety ewaluacyjne początkowe
K – ankiety ewaluacyjne końcowe
12.2 Korzyści uczestników wynikające z udziału w projekcie
W ankietach ewaluacyjnych na zakończenie projektu uczestnicy wskazali
główne korzyści, które przyniósł im udział w projekcie.
Respondenci mieli możliwość wskazania trzech spośród siedmiu propozycji:
 nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych potrzeb edukacyjnych
i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych,
 poznanie innowacyjnych metod wczesnego wspomagania i wczesnej
interwencji,
 przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
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 przygotowanie do tworzenia systemu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodziców,
 rozwijanie własnych zainteresowań,
 inne korzyści.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Słuchacze studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
za największą korzyść wynikającą z udziału z projekcie uznali nabycie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych (141 wskazań), wzbogacenie wiedzy na temat
specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych (130
wskazań) oraz poznanie innowacyjnych metod wczesnego wspomagania i wczesnej
interwencji (97 wskazań). Biorąc pod uwagę fakt, że były to studia o charakterze
kwalifikacyjnym, uzasadniona jest wysoka liczba wskazań na uzyskanie
dodatkowych kwalifikacji.

Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

40

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Uczestnicy studiów podyplomowych „Neurologopedia dziecięca” za
największą korzyść wynikającą z udziału z projekcie uznali nabycie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych i wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych potrzeb
edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych (po 38 wskazań) oraz
przygotowanie do stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (21 wskazań). Taki rozkład wyborów uczestników projektu wynika
z wysoko specjalistycznego charakteru studiów.
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Kursy doskonalące

Nauczycielki i nauczyciele biorący udział w kursach doskonalących uznali za
najważniejsze korzyści wzbogacenie wiedzy na temat specjalistycznych potrzeb
edukacyjnych i zdrowotnych dzieci dysfunkcyjnych oraz poznanie innowacyjnych
metod wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji (po 101 wskazań), nabycie
dodatkowych kwalifikacji zawodowych (97 wskazań) oraz przygotowanie do
stawiania trafnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(65 wskazań). Wysoka liczba wskazań w odniesieniu do dwóch najwyżej ocenionych
obszarów świadczy o spełnieniu oczekiwań słuchaczy kursów doskonalących.
12.3 Najbardziej istotne zagadnienia programowe według uczestników projektu
Uczestnicy projektu w ankietach ewaluacyjnych na zakończenie projektu
wskazali, które z zagadnień proponowanych w poszczególnych formach
doskonalenia okazały się dla nich najbardziej istotne. W ankietach początkowych
uczestnicy zostali zapytani o oczekiwania w odniesieniu do wskazanych obszarów
Wyniki kształtują się następująco:
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Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Porównując wyniki ankiet końcowych przedstawionych na wykresie i ankiet
początkowych, można sformułować wniosek, że oczekiwania uczestników
i osiągnięte rezultaty są zbieżne. W ewaluacji początkowej wskazano:
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 55%
 rewalidacja i terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 34%
 rozwiązywanie problemów rozwojowo – edukacyjnych dzieci
niepełnosprawnych – 11%

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
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Jeszcze bardziej zbieżne są wyniki ankiet końcowych (wykres powyżej)
i ankiet początkowych uczestników studiów podyplomowych „Neurologopedia
dziecięca”.
W ewaluacji początkowej wskazano:
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 41%
 rewalidacja i terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 36%
 rozwiązywanie problemów rozwojowo – edukacyjnych dzieci
niepełnosprawnych – 23%
Porównanie tych wyników świadczy o wysokim stopniu spełnienia oczekiwań
uczestników projektu.

Kursy doskonalące

Uczestnicy kursów doskonalących, wypowiadając się na temat spodziewanych
korzyści w wyniku udziału w projekcie wskazali w ankietach początkowych:
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 39%
 rewalidacja i terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 48%
 rozwiązywanie problemów rozwojowo – edukacyjnych dzieci
niepełnosprawnych – 13%
Te wyniki w zestawieniu z wynikami z ankiet końcowych zaprezentowanych na
zamieszczonym powyżej wykresie wskazują na bardzo wysoką zbieżność oczekiwań
uczestników i osiągniętych rezultatów projektu.
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13 OCENA JAKOŚCI OFEROWANEGO W PROJEKCIE WSPARCIA PODCZAS
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOSKONALĄCYCH
13.1 Ocena jakości przeprowadzonych szkoleń
Na zakończenie udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu
„Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” uczestnicy
podczas badania ankietowego dokonali oceny poszczególnych aspektów realizacji
tego przedsięwzięcia. Pytania dotyczyły ogólnej oceny szkolenia, doboru metod
pracy podczas szkolenia, programu szkolenia, materiałów szkoleniowych, warunków
panujących na sali szkoleniowej, jakości oferowanego podczas zajęć cateringu, oraz
organizacji wsparcia w ramach projektu, m.in. system informacji, dostępność osób
odpowiedzialnych za realizację projektu. Uczestnicy posługiwali się przyjętą
w ankietach skalą od 1 – ocena niska do 5 – ocena bardzo wysoka.
Zaprezentowane poniżej wyniki dotyczą oceny jakości zajęć podczas studiów
podyplomowych oraz kursów doskonalących.

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Jedną z najwyższych ocen na studiach podyplomowych „Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka” uzyskał program szkolenia (4,41). Pozytywnie
oceniono także wyposażenie sal wykładowych, dobór metod pracy oraz ogólną
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organizację szkolenia. Całość organizacji wsparcia w ramach projektu została
uznana za dobrą.

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Słuchacze studiów podyplomowych „Neurologopedia dziecięca” najwyżej
ocenili program szkolenia – 4,38. Wskazania powyżej oceny dobrej uzyskały także:
wyposażenie sal wykładowych, ogólna organizacja szkolenia, materiały szkoleniowe
oraz dobór metod pracy. Podobnie jak w przedstawionej powyżej analizie odnoszącej
się do studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, również
w przypadku „Neurologopedii dziecięcej” na mniej niż 4 punkty oceniono jakość
oferowanego podczas zajęć cateringu.
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Kursy doskonalące

Najwyższe oceny dotyczące jakości szkolenia uzyskały kursy doskonalące
organizowane w ramach projektu. Respondenci ocenili wszystkie aspekty szkoleń
powyżej 4. Świadczy to o wysokim poziomie zadowolenia uczestników szkoleń oraz
o osiągnięciu założeń projektu.
13.2 Ocena jakości pracy trenerów
Nauczyciele uczestniczący w studiach podyplomowych oraz kursach
doskonalących poddali ocenie także jakość pracy trenerów prowadzących te formy
doskonalenia. Swoje opinie wyrazili w odniesieniu do poziomu przygotowania
merytorycznego, sposobu przekazywania informacji, sposobu prowadzenia zajęć
oraz atmosfery panującej na zajęciach. Uczestnicy wyrażali swoje oceny w skali od
1 – bardzo nisko do 5 – bardzo wysoko. Zarówno trenerzy prowadzący zajęcia na
studiach podyplomowych, jak i kursach kwalifikacyjnych zostali bardzo wysoko
ocenieni przez korzystających z tych form doskonalenia nauczycieli. Wszystkie
oceny sytuują się powyżej 4. Szczegółowe dane dotyczące oceny pracy trenerów
przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.
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Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”

Kursy doskonalące
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14 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Opracowane i przekazane uczestnikom projektu materiały dydaktyczne
stanowią istotny element wspomagający proces przyswajania i utrwalania
realizowanych w ramach studiów podyplomowych oraz kursów doskonalących treści
kształcenia. Wszystkie materiały zostały zredagowane i wydanie w formie skryptów,
a także zamieszczone na stronie internetowej projektu. Takie rozwiązanie ma na celu
zapewnienie zarówno słuchaczom, jak i innym zainteresowanym nauczycielom
stałego dostępu do profesjonalnie opracowanych materiałów merytorycznych,
pozwalających na korzystanie z nich zarówno w trakcie projektu, jak i po jego
zakończeniu. Ma to także istotne znaczenie dla podtrzymania trwałości rezultatów
projektu.
14.1 Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja
i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Studia były adresowane do osób zainteresowanych problematyką
funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także
wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiły zdobycie interdyscyplinarnej
wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób
o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo
wczesnym etapie życia), zapoznanie się z zasadami terapeutycznego postępowania
w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich
potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności
i kompetencje są przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji
specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania,
poradniach pedagogiczno – psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach
pozarządowych.
Dla słuchaczy studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju,
rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
zostały opracowane następujące materiały dydaktyczne:
 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi
(wzroku i słuchu)
 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją
ruchu
 Wczesne
wspomaganie
i
rewalidacja
osób
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem)
 Podstawy medyczne rozwoju i wychowania
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 Podstawy audiologii dziecięcej
 Podstawy pracy z dzieckiem zdolnym
14.2 Studia podyplomowe „Neurologopedia dziecięca”
Studia były adresowane do logopedów zainteresowanych problematyką
funkcjonowania dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy. Umożliwiły zdobycie
interdyscyplinarnej
wiedzy
pedagogicznej,
lingwistycznej,
psychologicznej
i medycznej, dotyczącej zagadnień współczesnej diagnozy i terapii. Zdobyta wiedza,
umiejętności i kompetencje są przydatne do pracy neurologopedycznej
w
placówkach
edukacji
specjalnej,
integracyjnej
i
ogólnodostępnej,
ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno – psychologicznych,
specjalistycznych, organizacjach pozarządowych i placówkach służby zdrowia.
Dla słuchaczy studiów podyplomowych „Neurologopedia dziecięca” zostały
opracowane następujące materiały dydaktyczne, dotyczące najważniejszych dla tych
studiów zagadnień:
 Afazjologia
 Balbutologia
 Oligofrenologia
14.3 Kursy doskonalące
Projekt przewidywał organizację 7 kursów doskonalących, których celem było
zapoznanie słuchaczy z procesem diagnozowania oraz tworzenia indywidualnych
programów terapeutycznych na podstawie innowacyjnej platformy logopedycznej,
a także nowoczesnych technik terapeutycznych, m.in. biofeedbeck, metoda
Johansena, metoda Tomatisa, metoda Warnkego, ePortfolio.
Dla uczestników opracowano skrypty zawierające zagadnienia zgodne
z tematyką kursów:
 „Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym”
 „ Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”
 „Jak skuteczne pracować z dzieckiem z nadpobudliwością w szkole?”
 „Praca z dzieckiem zdolnym”
 „Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z niedosłuchem obwodowym”
 „Diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w nauce”
 „ePortfolio jako narzędzie konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju
dziecka”
Wyposażenie słuchaczy studiów podyplomowych i kursów doskonalących
w zaprezentowane materiały dydaktyczne jest ważnym elementem wspierającym
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zarówno ugruntowanie ich wiedzy oraz kompetencji, ale także stwarza możliwość
praktycznego wykorzystywania w pracy specjalistycznej.

15 WNIOSKI
Ewaluowany projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego
rozwoju dziecka” w ramach Priorytetu IX. Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane
kadry
systemu
oświaty”,
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego spełnia cztery istotne
dla EFS kryteria ewaluacji: trafność, użyteczność, efektywność i skuteczność.
 Trafność – przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom
w obszarze objętym działaniami projektowymi i realnym potrzebom
uczestników projektu
 Użyteczność – tematyka i zakres wsparcia w projekcie odpowiadają
rzeczywistym potrzebom grupy docelowej, jaką stanowią nauczyciele
w województwie śląskim, szczególnie w zakresie podwyższenia i uzupełnienia
kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w
zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci
dysfunkcyjnych.
Uogólniając wyniki ewaluacji, można wyciągnąć pozytywne wnioski na temat
efektywności i skuteczności zastosowanego w projekcie wsparcia: programu
szkoleń, poziomu organizacji szkoleń, jakości usług świadczonych w projekcie,
organizacji i technicznego poziomu szkolenia.
 Cele projektu odpowiadały rzeczywistym potrzebom nauczycielom biorącym
udział w projekcie, były najlepszym sposobem zaspokojenia potrzeb
uczestników projektu.
 Zrealizowany projekt przyczynił się do rozwiązania zdefiniowanych problemów
i realizacji przyjętego celu głównego.

Opracowanie:
Tomasz Stuła
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