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I. Nazwa produktu finalnego  

 

Model kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie „Programu Doskonalenia Nauczycieli w zakresie 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi 

 

II. Elementy składające się na produkt finalny  

 

Produktem finalnym projektu jest Model kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie Programu 

Doskonalenia Nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. To 

pierwszy w Polsce program pracy z postawą nauczycieli, czyli ich przekonaniami, emocjami, 

zachowaniami. Odpowiada na zidentyfikowaną na etapie diagnozy lukę w procesie przygotowania 

nauczycieli. U podstaw programu SMOK leży założenie, iż dla prawidłowego przebiegu edukacji 

włączającej kluczowe są postawy prezentowane przez nauczycieli, czyli ich przekonania, zachowania  

i emocje, wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej. Założenie to wynika z faktu, że jednym  

z głównych celów edukacji włączającej jest ukształtowanie przez nauczyciela/kę właściwych postaw  

i przekonań u uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, koniecznych dla wspólnego funkcjonowania  

w szkole i w społeczeństwie. Nauczyciel/ka, który sam nie ma spójnego, przemyślanego obrazu 

edukacji włączającej, jej celów i wyzwań, nie rozumie społecznych i psychologicznych implikacji 

niepełnosprawności, podziela (świadomie bądź nie) oparte na stereotypach przekonania dotyczące 

niepełnosprawnych i ich szans na satysfakcjonujące życie prywatne i społeczne - nie jest w stanie 

zrealizować tego zadania. Program ukierunkowany jest również na rozwój kompetencji potocznie 

zwanych „miękkimi”, związanych z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem emocjami, 

rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem procesem grupowym, motywowaniem, ponieważ 

kompetencje te są również niezbędne dla budowania edukacji włączającej. 

Produkt finalny opracowano w oparciu o:  

• Zapisy wniosku aplikacyjnego; 

• Doświadczenia własne realizatorów; 

• Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań jakościowych i ilościowych (badania na 

początku i na końcu fazy testowania); 

• Analizę procesu testowania, które polegało na objęciu 47 nauczycieli z 3 szkół podstawowych  

z woj. pomorskiego (szkoła integracyjna z Gdańska, szkoła ogólnodostępna z klasami 

integracyjnymi z Gdańska i ogólnodostępna szkoła z gminy wiejskiej z klasami integracyjnymi) 

wsparciem w postaci: 

o Szkoleń – 47 nauczycieli oraz dodatkowo: 

o Wsparciem w postaci treningu interpersonalnego z kontynuacją w postaci indywidualnych 

konsultacji – 10 nauczycieli spośród 47; 



 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ U SPOŁECZNEGO. 

strona 4 

o Wsparciem w postaci wyjazdu studyjnego do Szwecji z kontynuacją w postaci Action 

learningu – 9 nauczycieli spośród 47; 

o Wsparciem w postaci grup wsparcia- 7 nauczycieli spośród 47; 

• Konsultacji z użytkownikami produktu, tj. publicznymi i niepublicznymi Placówkami 

Doskonalenia Nauczycieli prowadzonymi w trakcie spotkań indywidualnych, paneli ekspertów 

oraz spotkań Partnerstwa Społecznego; 

• Konsultacji z odbiorcami (nauczycielami) oraz odbiorcami pośrednimi (rodzice uczniów  

z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, pracownicy organizacji pozarządowych, poradni 

psychologiczno pedagogicznych, dyrektorów szkół specjalnych i ogólnodostępnych) 

prowadzonymi w trakcie spotkań i warsztatów Partnerstwa Społecznego; 

• Rekomendacje przedstawicieli wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych; 

• Rekomendacji zaangażowanych w ramach projektu ekspertów następujących obszarów: 

antydyskryminacja, edukacja włączająca, edukacja nauczycieli; 

• Rekomendacje przedstawicieli innych podmiotów działających w obszarze edukacji, wsparcia 

osób niepełnosprawnych itp. (poradni psychologiczno - pedagogicznych, bibliotek 

pedagogicznych, szkół przyszpitalnych, organizacji pozarządowych); 

• Rekomendacje ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.  

Program SMOK jest zawarty w Podręczniku realizacji Programu Doskonalenia Nauczycieli SMOK 

(zwanym dalej Podręcznikiem). Podręcznik zawiera założenia teoretyczne, analizę prawno – 

finansową, opisuje proces i organizację szkoleń i wsparcia dodatkowego oraz przedstawia treści 

programowe (szczegółowe scenariusze szkoleń i wsparcia dodatkowego wraz z materiałami dla 

uczestników). Zawiera również załączniki (m.in. wzory dokumentów rekrutacyjnych i szkoleniowych). 

Ważnym elementem podręcznika jest szczegółowa „Instrukcja przygotowania i organizacji Programu 

SMOK”, która krok po kroku wprowadza Użytkownika przez poszczególne elementy konieczne do 

właściwego zorganizowania całości programu. Ponadto dokument zawiera opis wymaganych 

kwalifikacji trenerów i prowadzących wsparcie dodatkowe, określa minimalne zaplecze szkoleniowe, 

oraz niezbędne wyposażenie.  

Istotną cechą produktu jest jego elastyczność, możliwość wyboru ścieżki doskonalenia w zależności 

od możliwości kadrowo – finansowych Użytkowników oraz potrzeb poszczególnych grup odbiorców. 

Program zakłada bowiem przeprowadzenie procesu doskonalenia w podziale na dwie ścieżki:  
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I ścieżka 

 

II ścieżka 

 

 

Wybór wskazanych powyżej dwóch ścieżek wsparcia, spośród czterech testowanych w ramach 

projektu, podyktowany był wynikami badań przeprowadzonych przez Partnera Projektu – PBS Sp.  

z o.o. oraz wynikami ewaluacji zewnętrznej. Zarówno w badaniach ilościowych jaki i jakościowych 

największą efektywnością odznaczała się pierwsza ścieżka, a więc szkolenia z wyjazdem studyjnym  

i kontynuacją w postaci action learningu. Przemawia za nią najwięcej wskaźników o charakterze 

ilościowym i analiza wypowiedzi nauczycieli w badaniach jakościowych. Prawie taką samą 

efektywność wykazała ścieżka szkolenia z treningiem interpersonalnym i kontynuacją w postaci 

indywidualnych konsultacji. W związku z niewielką różnicą w wynikach obu ścieżek, oraz 

koniecznością uwzględniania różnych potrzeb nauczycieli oraz możliwości Użytkowników, 

rekomendowane są obie ścieżki jako opcje do wyboru w ramach Programu SMOK. 

 

III. Problem, na który odpowiada innowacja 

 

W Polsce od kilku lat dąży się do edukacji włączającej. Jest to jeden z podstawowych 

kierunków polityki oświatowej, wskazany w dokumencie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 lipca 

2014r. Ciągle wzrasta i nadal ma wzrastać liczba uczniów z niepełnosprawnością i z przewlekłą 

chorobą uczących się w szkołach wraz ze zdrowymi rówieśnikami, czy to w klasach integracyjnych, czy 
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też w zwykłych klasach. Niestety nie idzie to w parze z procesem przygotowania kadry pedagogicznej 

do nowej sytuacji. Mimo, że wielu nauczycieli kończy specjalistyczne kursy i szkolenia 

(tyflopedagogika, oligofrenopedagogika itp.) to dostosowanie szkół do kształtowania aktywnych, 

dobrze funkcjonujących społecznie uczniów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, a już 

szczególnie budowanie dobrych, partnerskich relacji między nimi, a uczniami zdrowymi pozostawia 

wiele do życzenia. W dużej mierze wynika to z przekonań prezentowanych przez nauczycieli. Badanie 

NIK z 2012r. przeprowadzone w województwie śląskim wykazało, że jedynie 17% nauczycieli wierzy  

w sens i popiera edukację integracyjną, przy czym bezwarunkowo poparło ją jedynie 2% badanych. 

Reszta badanych zastrzegła, że nie dotyczy to integracji uczniów z upośledzeniem intelektualnym, 

wadami wzroku i słuchu, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, problemami psychicznymi 

i innymi poważnym problemami. Ci uczniowie ich zdaniem powinni być kształceni w szkołach 

specjalnych. Pytanie jak osoby o takich postawach, nieprzekonane do idei edukacji integracyjnej, a co 

dopiero edukacji włączającej, mają ją skutecznie realizować? 

Efekty opisanego stanu rzeczy są bolesne. Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników 

aktywnych zawodowo niepełnosprawnych oraz są oni nisko wykwalifikowani. W Polsce spośród 4,7 

mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym, tylko co czwarta jest aktywna 

zawodowo. Tylko 8,6% z 4,7 mln ma wykształcenie wyższe (dane za 2010r. wg. Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych). Na kolejnych szczeblach edukacji coraz więcej uczniów  

z niepełnosprawnością czy przewlekłą chorobą wybiera nauczanie indywidualne. Na uczelniach 

wyższych osób z niepełnosprawnością nie ma właściwie wcale. Społeczna integracja dorosłych osób  

z niepełnosprawnością i przewlekle chorych jest dalece niezadowalająca, a ilość funkcjonujących  

w zdrowym społeczeństwie krzywdzących stereotypów dotyczących tej grupy bardzo duża.  

Zmiana w obszarze postaw nauczycieli wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej jest więc 

konieczna. Tym, bardziej, iż to właśnie od nauczyciela wymaga się aby „kształtował u uczniów 

postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”.  

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2012 poz. 977), zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie podstawy 

programowej, jako ważne zadanie szkoły w procesie kształcenia ogólnego wymienia się kształtowanie 

postaw uczniów sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:  

„…uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym 

bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje 

odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”. 

Z kolei Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191) w rozdziale 

drugim, artykuł 6 wymienia jako OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA: 
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• dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów 

• dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego 

Konieczne jest zatem umożliwienie nauczycielom i nauczycielkom zdobycia wiedzy i narzędzi 

niezbędnych do realizacji powyższych zadań. Jednak kształtować wyżej wymienione postawy może 

jedynie osoba, która sama je prezentuje. Wymaga to więc najpierw zapewnienia nauczycielom 

dostępu do szkoleń i warsztatów pozwalających na rozwój ich osobisty, zwłaszcza poprzez pracę  

z własną postawą, oraz przygotowanie ich do edukacji włączającej. Odpowiedzią na te potrzeby jest 

Program Doskonalenia Nauczycieli SMOK.  

Produkt przyczynia się do rozwiązania problemu:  

1. Placówek Doskonalenia Nauczycieli, które nie dysponowały dotychczas programami 

doskonalącymi, dotyczącymi pracy z postawą i przygotowania do edukacji włączającej, takimi jak 

Program SMOK. Dowodzi tego analiza oferty placówek doskonalenia nauczycieli widniejących  

w ewidencji Samorządu województwa pomorskiego, przeprowadzona przez zewnętrznych 

ekspertów w ramach „Analizy finansowej Modelu kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie 

Programu Doskonalenia Nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle 

chorymi (program doskonalenia SMOK)”. Żaden z analizowanych ośrodków doskonalenia 

nauczycieli nie posiada kompleksowego i tak zestawionego kursu jak proponowany w ramach 

Programu SMOK. Nauczyciele, którzy chcieliby z podobnej oferty skorzystać nie mają nawet 

możliwości „skomponowania” pakietu szkoleń oferowanych w ramach Programu SMOK bo 

części z nich po prostu nie ma w ofercie wcale1.  

2. Nauczycieli i nauczycielek, którzy zyskują dostęp do kompleksowego programu doskonalenia 

zawodowego w zakresie kształtowania własnych postaw i postaw uczniów oraz edukacji 

włączającej. Pozwala to nauczycielom i nauczycielkom przygotować się do realizacji wymogów 

zawartych w Rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Jak pokazują badania 

przeprowadzone w ramach projektu, nauczyciele którzy uczestniczyli w testowaniu produktu, po 

ukończeniu programu SMOK lepiej radzą sobie z odczytywaniem potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą, (badania jakościowe) co minimalizuje ich 

niepewność w pracy z tymi uczniami (badania ilościowe). Badania pokazują również, iż dzięki 

otrzymanemu wsparciu nastąpiła zmiana sposobu definiowania integracji przez nauczycieli, 

która aktualnie w większym stopniu koncentruje się na współprzebywaniu w klasie i budowaniu 

wzajemnych relacji. Przed udziałem w projekcie nauczyciele koncentrowali się na zaspokojeniu 

potrzeb niższego rzędu, po zakończeniu udziału w projekcie SMOK w wypowiedziach badanych 

pojawił się nacisk na umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością/przewlekłą chorobą realizacji 

również potrzeb takich jak przynależność do grupy, uznanie czy samorealizacja/rozwój.2 Bardzo 

                                                           
1 Analiza finansowa dot. produktu Modelu kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie Programu Doskonalenia Nauczycieli w zakresie 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi (program doskonalenia SMOK) 
2 Analiza projektu SMOK w świetle badań ilościowych i jakościowych.  
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ciekawym wnioskiem z badań jest też wzrost zaufania wszystkich uczniów do nauczycieli, którzy 

ukończyli program SMOK. Zakładamy, że jest to efekt lepszego radzenia sobie nauczycieli  

z emocjami własnymi i dzieci oraz podniesienia kompetencji komunikacyjnych. Liczymy, że  

w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się to na zmniejszenie odsetka dzieci  

z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą nauczanych indywidualnie. Można przewidywać 

taki efekt, patrząc na historię edukacji włączającej w innych krajach, gdzie doprowadzono do 

sytuacji w której prawie 100% dzieci nauczanych jest w szkołach (np. Szwecja). Nauczanie 

indywidualne jest tam zarezerwowane dla najtrudniejszych przypadków, gdzie kontakt z dziećmi 

rodzi ryzyko (np. przy braku odporności w wyniku choroby lub chemioterapii).  

3. Uczniów, którzy dzięki zmianie postaw nauczycielskich, będą mieli większe szanse osiągnąć 

sukces edukacyjny oraz ukształtować właściwe postawy społeczne (wymieniane  

w Rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej). Program odpowiada w szczególności na 

palącą potrzebę ostatecznych beneficjentów, czyli dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą 

przewlekłą, które tracą najwięcej na niewłaściwie realizowanej integracji, szczególnie 

nieprzygotowaniu nauczycieli do pracy z postawą i wspierania realnej inkluzji społecznej. 

Realnej, czyli nieograniczonej do przyznania prawa do bycia w szkole ogólnodostępnej wśród 

zdrowych rówieśników, ale dbającej o zaspokojenie potrzeb przynależności, sprawstwa, sukcesu 

u tych uczniów oraz budowania zdrowych relacji między nimi i zdrowymi uczniami.  

4. Pośrednio produkt wpływa pozytywnie na realizacje nie tylko polityki edukacyjnej np.  

w regionie, ale również ma wpływ na wydatki związane m.in. z opieką społeczną. Koszty 

realizacji samego programu SMOK nie odbiegają od kosztów realizacji innych programów 

doskonalenia nauczycieli oferowanych przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, a więc 

finansowanych ze środków publicznych. Natomiast zyski społeczne i oszczędności finansowe 

gmin z województwa pomorskiego mogą być bardzo duże. W zał. nr 8 „Analiza finansowa (…)” 

przedstawione zostały szacunkowe „koszty zaniechania”, czyli wydatki, które poniosą gminy  

w przypadku zaniechania wdrożenia programu SMOK. W analizie uwzględniono zarówno 

wydatki związane z uczniami korzystającymi z indywidualnego nauczania (koszt edukacji i koszt 

przyszłego niepodejmowania zatrudnienia i niesamodzielności w wyniku nieprawidłowej 

socjalizacji), jak i ich rodzicami/opiekunami (koszt „wypadnięcia z rynku pracy”, wypłacania 

zasiłków, wcześniejszej emerytury). Szacunkowy koszt pozostawiania jednego dziecka  

w nauczaniu indywidualnym, w przeciągu całego jego życia wynosi w wersji minimum 640 000 zł 

a w wersji maksimum 800 000 zł. 

Program SMOK wpisuje się nie tylko w podstawowy kierunek polityki oświatowej, ale również w cele 

jakie stawia przed sobą województwo pomorskie. W ramach środków EU na lata 2014-2020 

województwo pomorskie planuje realizację projektu systemowego w obszarze edukacji. Projekt 

dotyczyć będzie wypracowania wzorcowych rozwiązań, również w obszarze pracy z uczniem  

z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zaprosił 
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autorów programu SMOK do współpracy przy opracowywaniu założeń tego projektu oraz planuje 

wykorzystać w nim program SMOK by przygotować nauczycieli w placówkach referencyjnych 

(wzorcowych).  

Program SMOK przyczynia się również do realizacji celu, który wyznacza strategia Europa 2020  

w zakresie edukacji, czyli podniesienia poziomów wykształcenia – w szczególności poprzez 

zmniejszenie odsetka młodzieży nie kontynuującej nauki, tak aby w roku 2020 był on mniejszy niż 

10%. Wynika to z faktu, że lepiej przebiegająca edukacja włączająca zapobiega uciekaniu uczniów na 

nauczanie indywidualne, oraz przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, iż Produkt w zaproponowanym kształcie spełnia swój 

cel i jest skutecznym narzędziem pracy z postawą, gdyż zaobserwowano zainicjowanie procesu 

zmiany postaw u nauczycieli objętych wsparciem. Piszemy o zainicjowaniu procesu zmiany, a nie 

stanie dokonanym, bowiem praca nad zmianą postawy jest długotrwałym procesem, który 

niewątpliwie nadal trwa i nie można go uznać za zakończony. Natomiast sam fakt, że zmiany  

w nauczycielach są na tyle duże, że wykrywalne badaniami, a co więcej uczniowie odczuwają już jej 

skutki (i widać to w wynikach) świadczy o tym że produkt działa.  

Raport z ewaluacji zewnętrznej produktu wskazuje, iż: „(…) model doskonalenia SMOK: 

• jest bardzo ważny z punktu widzenia interesu społecznego; 

• wpisuje się w nowoczesne trendy edukacyjne; 

• wypełnia luki w polskim systemie edukacyjnym; 

• wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli; 

• ma potencjał w miarę szybkiego i sprawnego „wejścia w krwioobieg“ systemu 

edukacyjnego; 

• ma potencjał do dalszego rozwoju; 

• ma potencjał wpływania na rozwój polityki edukacyjnej, zarówno lokalnej, regionalnej i 

krajowej.”3 

 

IV. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 

 

Użytkownikami innowacji mogą być wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli, zarówno 

publiczne jak i niepubliczne. W ramach upowszechniania produkt otrzymają placówki z województwa 

pomorskiego. Jednakże może on być wdrożony w całym kraju. 

                                                           
3 Raport ewaluacyjny  SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi 

 



 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ U SPOŁECZNEGO. 

strona 10 

Odbiorcami innowacji mogą być wszyscy nauczyciele, niezależnie od miejsca ich pracy (szkoła 

podstawowa, gimnazjum, szkoła z klasami integracyjnymi lub bez itp.,) doświadczenia w pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi oraz przygotowania teoretycznego (kursy, studia 

z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki itp.). Uczestnikami testowania produktu byli 

nauczyciele szkoły podstawowej, gdyż uznaliśmy, że pracę z postawą uczniów należy rozpocząć już od 

najmłodszych lat, jednak w trakcie realizacji projektu  otrzymywaliśmy liczne sygnały również od 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych o konieczności udzielania im wsparcia w ramach programu 

SMOK.  

W Raporcie ewaluacyjnym, Ewaluator zewnętrzny wskazał w rekomendacjach, iż: „Należy kierować 

ofertę szkoleniową SMOK przede wszystkim do nauczycieli wchodzących do zawodu i tych z krótszym 

stażem pracy, oraz do szkół, które realizują edukację integracyjną, ale nie mają jeszcze w tym 

większego doświadczenia”. Nie zgadzamy się z tą opinią, gdyż błędne postawy wobec 
niepełnosprawności, nie są zależne od wiedzy teoretycznej. Doświadczenie praktyczne również nie 
chroni przed stereotypami, czy niewłaściwymi metodami. Zauważalnym jest fakt, iż wielu nauczycieli 
mimo przygotowania teoretycznego do pracy z niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi uczniami, 
mimo posiadanego doświadczenia oraz mimo licznych działań podejmowanych w naszym kraju na 
rzecz edukacji włączającej, ma problem z realizacją tej edukacji na poziomie zadowalającym. 
Kształtowane w ramach Programu SMOK postawy i kompetencje są niezbędne we współczesnej 
szkole, w pracy ze wszystkimi uczniami. Ich celem jest bowiem edukacja nastawiona na tworzenie 
społeczeństwa otwartego, partycypującego, zdolnego do efektywnej współpracy, gdzie różnice 
kulturowe, płciowe, majątkowe czy zdrowotne są czynnikiem wzrostu i rozwoju ubogacającego nas 
wszystkich, a nie zarzewiem konfliktów i podłożem dyskryminacji. 

 

V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji  

 

Zastosowanie Programu doskonalenia nauczycieli nie nakłada na przyszłego realizatora 

konieczności organizowania nowej, kosztownej infrastruktury, ponieważ bazuje na istniejącym 

systemie doskonalenia nauczycieli (sieć placówek doskonalenia na wszystkich poziomach 

administracyjnych) oraz na posiadanych przez te organizacje zasobach. 

Do wdrożenia Programu nie potrzebna jest zgoda instytucji trzeciej. Niemniej jednak włączenie 

innych instytucji (np. władz samorządowych, oświatowych, urzędów centralnych) do wdrożenia 

produktu finalnego będzie sytuacją pożądaną, ponieważ umożliwi to jego realne zafunkcjonowanie  

w prawno-instytucjonalnych ramach. 

Wdrożenie produktu nie wymaga zmian legislacyjnych. Jednak w trakcie testowania wypracowano 

szereg propozycji zmian w zakresie sposobu realizacji edukacji włączającej, które wspierać będą 

realizację założeń projektu w szkołach. Zdiagnozowanie obszarów, w których pożądane są zmiany, 

nastąpiło dzięki efektowi synergii, który towarzyszył zebraniu się wokół projektu przedstawicieli wielu 

różnych środowisk i organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością 

lub chorobą przewlekłą. Na podstawie przeprowadzonej analizy zlecono wykonanie projektów 

rozporządzeń, zmian ustawowych oraz interpelacji poselskich, które zostaną zgłoszone w Sejmie 

Rzeczypospolitej Polskiej (wymienione dokumenty stanowią załącznik nr.9). 
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Do głównych warunków, które powinny być spełnione w celu właściwego zastosowania innowacji 

należy zaliczyć przede wszystkim zainteresowanie po stronie Odbiorców – nauczycieli udziałem  

w programie doskonalenia SMOK. Widzimy tu ważną kwestię: program SMOK to praca z postawą, co 

wymaga dobrowolności. Nauczyciel przysłany na szkolenie przez dyrektora, wbrew swojej woli, może 

nie mieć w sobie wystarczającej chęci i otwartości by zaangażować się w pracę na tak głębokim 

poziomie „ja”. Natomiast widzimy również, że jest wielu nauczycieli zainteresowanych ukończeniem 

programu SMOK. Zapisują się na szkolenia pilotażowe, sprawdzają co się dzieje w projekcie. Liczymy, 

że po ukończeniu programu staną się oni naszą „żywą reklamą”, zarażając kolejnych nauczycieli  

naszą ideą. Staną się liderami zmiany.  

Niezwykle istotne jest również zaangażowanie Użytkowników oraz innych osób w promowanie samej 

idei wspierania edukacji włączającej poprzez pracę z postawą nauczyciela. Wspierają nas w tym 

wykładowcy uczelni wyższych, zarządzający  gminnymi wydziałami edukacji, znane osobowości  

z organizacji pozarządowych, media i niektórzy politycy.   

 

Wdrożenie programu wymaga ponadto:  

1. zapewnienia kadry trenerskiej o wymaganych kwalifikacjach. Kryteria doboru zespołu 

merytorycznego szczegółowo omówiono w podręczniku realizacji Programu doskonalenia 

nauczycieli SMOK. W pracy z postawą, czyli pracy głębiej niż techniczne szkolenia ingerującej 

w „ja” człowieka, wymagane są doskonałe kompetencje trenerskie, a w przypadku niektórych 

elementów programu uprawnienia psychologa. Kwalifikacje prowadzących są gwarantem nie 

tylko osiągnięcia celów, ale też bezpieczeństwa uczestników. Dbałość o wysokie kompetencje 

kadry, jest jednym z kluczowych warunków osiągnięcia celów programu doskonalenia. 

2. zapewnienia właściwego zaplecza lokalowego do realizacji szkoleń i wsparcia dodatkowego 

oraz spełnienie innych wymagań technicznych wskazanych w Program. 

Istotnym czynnikiem warunkującym skuteczne wdrożenie programu jest pozyskanie finansowania 

jego realizacji, w szczególności w ramach dostępnych środków publicznych. Zawarta w Podręczniku 

szczegółowa Analiza potencjalnych źródeł pozyskiwania finansowania przez publiczne i niepubliczne 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli na realizację Programu SMOK, wskazuje szereg możliwości 

pozyskania środków finansowych na realizację Programu doskonalenia SMOK (środki na doskonalenie 

nauczycieli wyodrębnione w budżetach ministrów, wojewodów, organów prowadzących szkoły, 

środki europejskie, w tym unijne, granty organizacji pozarządowych). Dotychczasowy sposób 

wydatkowania tych środków, został negatywnie oceniony przez NIK, który przeprowadził kontrolę4 

m.in. placówek doskonalenia nauczycieli i w oparciu o nią stwierdził, iż „oferta edukacyjna 

skontrolowanych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli nie odpowiadała aktualnym 

                                                           
4 Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Informacja o wynikach kontroli NIK, wrzesień 2012, 
http://www.nik.gov.pl/plik/id,4294,vp,6193.pdf, data dostępu: 20/09/2014. Kontrolą objęto 8 podmiotów z woj. pomorskiego (z 62 
kontrolowanych, co stanowi ok. 13% badanych): Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Urząd Miasta Malbork, 
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, Urząd Gminy śukowo, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 
J. Heweliusza w śukowie, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Kwidzynie.  
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potrzebom, ponieważ nie była ukierunkowana na kompleksowe doskonalenie szkoły, lecz na udział 

nauczycieli w wybranych formach i tematach doskonalenia.” Takie stanowisko, zwiększa szanse 

kompleksowego rozwiązania, jakim jest Program SMOK, na implementacje i uzyskanie finansowania. 

Koszty realizacji Programu SMOK w zależności od ścieżki wsparcia zawiera zał. nr 1. Porównując 

poszczególne elementy składowe kosztów z wydatkami na realizację wsparcia dla nauczycieli 

ponoszonymi przez placówki doskonalenia stwierdzić należy, iż: 

1. Koszty realizacji szkoleń w ramach Programu SMOK są relatywnie wyższe, co wynika ze stawki 

przeznaczonej dla prowadzącego (trzykrotnie większa niż w porównywanym ośrodku 

doskonalenia). Należy jednak pamiętać, że szkolenia w SMOK - u to praca z postawą, 

wymagające doskonałych kompetencji trenerskich, a w niektórych przypadkach uprawnień 

psychologa. W związku z powyższym w projekcie przyjęto stawki odpowiadające stawkom 

rynkowym certyfikowanych trenerów i coachów, by zapewnić wysoki poziom realizacji zadań. 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli mogą mieć kłopot w zapewnieniu odpowiedniej kadry  

w ramach własnych zasobów i będą musiały posiłkować się zewnętrznymi trenerami. Dlatego  

w kalkulacji konieczne jest uwzględnienie stawek realnie obecnych na rynku szkoleń i innych 

form wsparcia przewidzianych w projekcie5.     

2. Koszty realizacji indywidualnych konsultacji czy action learningu nie odbiegają od stawek 

obowiązujących w porównywanej placówce doskonalenia.6 

3. W ofercie placówek doskonalenia nauczycieli nie figurują propozycje wizyt studyjnych, co nie 

znaczy, że na zamówienie organu prowadzącego szkołę nie mogłyby takich 

zorganizować/przeprowadzić. Koszt, w szczególności wyjazdu zagranicznego, jest relatywnie 

wysoki, natomiast przy ocenie zasadności organizowania i finansowania takich wizyt 

należałoby wziąć pod uwagę istniejące możliwości finansowania doskonalenia nauczycieli 

(środki z MEN, środki unijne przekazywane w programach operacyjnych, środki województw 

oraz organów prowadzących szkoły). Dodatkowym argumentem (merytorycznym) 

organizowania wizyt studyjnych niech będzie fakt, iż uczestnictwo w tego typu wizytach jest 

dodatkowym czynnikiem motywującym nauczycieli do korzystania z przygotowanej dla nich 

oferty edukacyjnej. A takie zalecenie skierowano w ramach raportu z kontroli NIK do Ministra 

Edukacji Narodowej: „Minister Edukacji narodowej powinien także podjąć działania 

legislacyjne dotyczące m.in. sformułowania wykazu zadań obowiązkowych publicznych 

placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli w taki sposób, aby stanowiły one atrakcyjną 

ofertę szkoleniową dla nauczycieli.” Wizyty studyjne z pewnością są atrakcyjnym elementem 

oferty szkoleniowej. Ponadto koszt takiej wizyty (krajowej) na 1 uczestnika to wydatek rzędu 

1000zł, więc w porównaniu z kosztem np. indywidualnych konsultacji, relatywnie nie jest 

wysoki.7 

                                                           
5 Analiza finansowa dot. produktu Modelu kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie Programu Doskonalenia Nauczycieli w zakresie 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi (program doskonalenia SMOK), str. 19, 20 
6 Tamże, str. 21, 
7 Tamże, str. 22, 38 
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Próba oszacowania kosztów zaniechania wdrożenia innowacji pokazuje, iż szacunkowy koszt 

pozostawiania jednego dziecka w nauczaniu indywidualnym, na który składa się wynagrodzenie 

nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz wydatki związane z rodzicami/opiekuna 

w przeciągu całego jego życia wynosi w wersji minimum 640 000 zł a w wersji maksimum 800 000 zł.8  

Porównując koszty uczestnictwa 1 osoby w programie (od ok. 2 300,00 zł do 5400,00 zł) z kosztami, 

ponoszonymi z tytułu indywidualnego nauczania stwierdzić należy, że przygotowanie nauczycieli do 

edukacji włączającej poprzez ich przeszkolenie w ramach Programu Doskonalenia SMOK jest 

zdecydowanie korzystniejsze. Porównanie kosztów realizacji programu oraz kosztów zaniechania jego 

realizacji wskazuje na konieczność podejmowania wysiłków związanych z jego wdrożeniem. 

Czas potrzebny na wdrożenie do Placówki Doskonalenia Nauczycieli programu SMOK i jego realizację, 

biorąc pod uwagę okres przygotowawczy (rekrutacja uczestników, pozyskanie kadry, zapewnienie 

zaplecza lokalowego) bez względu na wybraną ścieżkę wsparcia wynosi ok. 2 semestrów. Taki 

przedział czasowy jest niezbędny zarówno ze względów merytorycznych (zachowanie właściwego 

przebiegu procesu edukacyjnego) jaki i organizacyjnych (nieobciążanie nadmiernie nauczycieli) 

 

VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników 

 

Produkt będzie dostępny dla przyszłych użytkowników na stronie Lidera projektu 

www.oditk.p oraz stronie www.fundacjaedukacyjnaoditk.pl. Kompletny produkt zostanie również 

rozesłany mailowo do wszystkich placówek doskonalenia nauczycieli w całym województwie 

pomorskim. Zainteresowane wdrożeniem placówki otrzymają go w wersji papierowej i na płycie CD. 

Rozdany zostanie również w ilości ok. 150 egzemplarzy podczas konferencji podsumowującej projekt.  

 

VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania  

 

W trakcie testowania programu, a także w związku z rekomendacjami instytucji 

pośredniczącej, zawartymi w protokole z przeglądu okresowego projektu innowacyjnego dokonano 

zmian w strategii upowszechniania. Propozycje zmian przedłożono do IP. Propozycje te zostały 

zaakceptowane i dokonano aktualizacji Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego.  

Zmiany obejmowały: 

1. Zwiększenie ilości indywidualnych spotkań upowszechniających z przedstawicielami Wydziałów 

Oświaty/Edukacji urzędów miast i gmin, Kuratorium, Placówek doskonalenia nauczycieli. 

2. Organizację dodatkowej konferencji upowszechniającej produkt. Konferencja odbyła się w dniu 

09.12.2013r. w Gdyni. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób a wśród nich Pani 
                                                           
8 Tamże str. 36 
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Minister Katarzyna Hall, reprezentanci szkół, placówek doskonalenia nauczycieli, urzędów 

miast, placówek samorządowych, stowarzyszeń działających na rzecz niepełnosprawnych.  

W programie konferencji znalazły się prelekcje z zakresu praktycznego i merytorycznego 

wsparcia specjalistów w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, specyfiki pracy w klasach integracyjnych, problematyki systemu nauczania 

zintegrowanego i wiele innych. Po części teoretycznej, przewidziano czas na dyskusję oraz 

warsztaty z zakresu: mediacji, skutecznej komunikacji, przełamywania stereotypów oraz 

narzędzi wykorzystanych w projekcie SMOK. 

3. Prezentowanie Programu na konferencjach naukowych związanych z edukacją osób  

z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą, oraz z edukacją nauczycieli, m.in. konferencja 

pt. "Postawa nauczyciela kluczem do edukacji włączającej” Słupsk 29.IV.2014r. 

4. Organizacje spotkań grupowych dla dyrektorów szkół z woj. pomorskiego, na których 

prezentowany jest produkt oraz zbierane są uwagi i rekomendacje. Pierwsze spotkanie odbyło 

się w dniu 03.10.2014r. Uczestniczyło w nim ok. 15 dyrektorów pomorskich placówek 

oświatowych.  

5. Przekazywanie informacji o projekcie i produkcie za pośrednictwem prasy – zakup artykułów 

sponsorowanych. 

6. Większe wykorzystanie social mediów (np. Facebook) do działań upowszechniających poprzez 

m.in. prowadzenie funpage’a na Facebooku, organizacje konkursów na profilu projektu, 

informacje o projekcie na portalach internetowych (np. trójmiasto.pl) czy emisje spotu 

na YouTube. 

 

VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki 

 

 W wyniku testowania Programu, realizatorzy dostrzegli, iż w proces wdrażania produktu do 

głównego nurtu polityki niedostatecznie zostali włączeni przedstawiciele organów samorządowych, 

którzy w dużej mierze decydują o kształcie regionalnej polityki oświatowej. Podjęto więc decyzję  

o rozszerzeniu działań włączających o: 

1. Organizacje spotkań o charakterze włączającym z przedstawicielami: Departamentu Edukacji  

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, które zaowocowało 

włączeniem przedstawiciela ODiTK do współpracy przy opracowywaniu założeń projektu 

systemowego finansowanego ze środków EU na lata 2014-2020 realizowanego, przez ten 

Departament. Projekt dotyczyć będzie wypracowania wzorcowych rozwiązań, również  

w obszarze pracy z uczniem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą a program SMOK 

ma być jednym z elementów tego programu. 
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2. Organizacje spotkań włączających z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miasta Gdańsk, Wydziałów Edukacji Urzędu Miasta Sopot i Urzędu Miasta Gdynia, podczas 

których prowadzono rozmowy o realizacji programu SMOK w tych miastach. Z Wydziałem 

Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk prowadzone są również rozmowy  

o  współorganizacji warsztatów z zakresu edukacji włączającej dla przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego. Zaplanowane są spotkania z przedstawicielami Wydziałów 

Edukacji/Oświaty kolejnych gmin.  

3. Organizację warsztatów skierowanych do przedstawicieli gmin z województwa pomorskiego, 

które poprowadzą osoby z gminy Nacka w Sztokholmie. Nacka jest to jedną z gmin w Szwecji 

najlepiej realizujących edukację włączającą. Chcemy by jej przedstawiciele podzielili się swoimi 

doświadczeniami. Zakładamy, iż warsztaty poprowadzą osoby zarówno zarządzające całością 

edukacji w gminie, jak i specjaliści od kwestii organizacyjnych, finansowych, a także dyrektorzy 

trzech szkół o różnych profilach oraz rodzice uczniów z niepełnosprawnością. Chodzi nam 

bowiem o to, by dać możliwie pełen obraz sposobu organizacji edukacji włączającej w tej 

gminie, oraz skutków takiego podejścia dla funkcjonowania społecznego osób  

z niepełnosprawnością w szkołach i w późniejszym życiu społecznym i zawodowym. Warsztaty 

planujemy poła czyż z organizacją konferencji podsumowującej projekt i zrealizować w lutym 

2015r.  

 

IX. Załączniki 

 

Zał. nr 1 Koszty realizacji Programu doskonalenia nauczycieli SMOK. 

Zał. nr 2 Raport z badań ilościowych - I etap. 

Zał. nr 3 Raport z badań jakościowych – I etap. 

Zał. nr 4 Raport z badań ilościowych – II etap. 

Zał. nr 5 Raport z badań jakościowych – II etap. 

Zał. nr 6 Analiza projektu Smok w świetle badań ilościowych i jakościowych. 

Zał. nr 7 Raport ewaluacyjny.  

Zał. nr 8 Analiza finansowa dot. produktu Modelu kształcenia ustawicznego nauczycieli w formie 

Programu Doskonalenia Nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle 

chorymi (program doskonalenia SMOK). 

Zał. nr 9  - 13 Propozycje zmian aktów prawnych oraz interpelacje poselskie  

Zał. nr 14 Podręcznik realizacji Programu Doskonalenia Nauczycieli SMOK. 
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Załącznik  nr 1 Koszty realizacji Programu doskonalenia nauczycieli SMOK 

 

Poniżej przedstawione zostały koszty realizacji Programu doskonalenia SMOK, w podziale na 

rekomendowane ścieżki wsparcia:  

1) Szkolenia + trening interpersonalny + indywidualne konsultacje 

2) Szkolenia + wizyta studyjna + action learning (w dwóch wariantach – wizyta studyjna w Polsce i za 

granicą). 

Przy określaniu kosztów przyjęto następujące założenia: 

• liczebność grupy – 12 osób, 

• ceny jednostkowe ustalono na podstawie rozeznania dokonanego na potrzeby realizacji 

poszczególnych działań w projekcie, 

• koszt wynajmu sali jest kosztem opcjonalnym, publiczne placówki dysponują zazwyczaj 

własną bazą lokalową, więc nie są ponoszone koszty wynajmu sali, 

• w wycenie nie uwzględniano kosztów wyżywienia uczestników np. szkoleń czy action learning 

gdyż nie jest to koszt obligatoryjny 

• w wycenie nie uwzględniano kosztów spotkań z uczestnikami wizyty studyjnej wstępnego  

i podsumowującego, gdyż mogą to być spotkania bezkosztowe (własna sala, spotkanie  

w trakcie np. szkolenia) 

• nie uwzględnia się kosztów administracyjnych, tj. zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego 

za organizację, opłat za media itp., ponieważ są one ponoszone przez placówki niezależnie od 

realizacji Programu SMOK. 

 

ŚCIEŻKA I – SZKOLENIA + TRENING INTERPERSONALNY + IDYWIDUALNE KONSULTACJE 

Kategoria kosztu ilość stawka Koszt łącznie uwagi 

SZKOLENIA 

Wynagrodzenie prowadzącego 
szkolenia (za godzinę szkolenia) 

64 150 9 600,00 4 szkolenia po 16 
godzin każde 

Wynagrodzenie eksperta 
uczestniczącego w pierwszym 
module szkoleniowym (za 
godzinę) 

4 150 600,00  

Wynajem sali na szkolenia (za 
godzinę) 

64 55 3520,00  

Materiały na szkolenia (wydruk 
prezentacji, ćwiczeń, dodatkowe 
materiały biurowe) na szkolenie 
dla każdego uczestnika 

48 10 480,00 4 szkolenia po 12 
uczestników 
każde 
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Razem za szkolenia (wraz z kosztem wynajmu sali szkoleniowej) 14 200,00 

Razem za szkolenia (bez kosztu sali szkoleniowej) 10 680,00 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za dzień szkoleniowy 1183,33/147,92 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za dzień szkoleniowy 890,00/111,25 

TRENING INTERPERSONALNY 

Wynagrodzenie prowadzącego 
Trening interpersonalny (za 
godzinę szkolenia) 

32 150 4800,00  4 spotkania  po 8 
godzin (łącznie 32 
godziny) 

Wynajem sali na Trening (za 
godzinę) 

32 55 1760,00  

Materiały na Trening (wydruk, 
ćwiczeń, dodatkowe materiały 
biurowe) na spotkanie dla 
każdego uczestnika 

12 10 120,00  

Razem za Trening interpersonalny (wraz z kosztem wynajmu sali szkoleniowej) 6680,00 

Razem za Trening interpersonalny (bez kosztu sali szkoleniowej) 4920,00 

Koszt na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za dzień szkoleniowy 556,66/139,16 

Koszt na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za dzień szkoleniowy 410,00/102,50 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

Wynagrodzenie prowadzącego 
indywidualne konsultacje (za 
godzinę) 

120 200 24000,00 10 godzin na 
osobę 

Razem za indywidualne konsultacje  24 000,00 

Koszt na jednego uczestnika/za godzinę konsultacji 2000/200 

RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (Z WYNAJMEM SALI) 44 880,00 

RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (BEZ WYNAJMU SALI) 39 600,00 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (Z WYNAJMEM SALI) 3740,00 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (BEZ WYNAJMU SALI) 3300,00 

 

ŚCIEŻKA II – SZKOLENIA + WIZYTA STUDYJNA + ACTION LEARNING 

WARIANT I – WYJAZD ZAGRANICZNY: 

Kategoria kosztu ilość stawka Koszt łącznie uwagi 

SZKOLENIA 

Wynagrodzenie prowadzącego 
szkolenia (za godzinę szkolenia) 

64 150 9 600,00 4 szkolenia po 16 
godzin każde 

Wynagrodzenie eksperta 
uczestniczącego w pierwszym 
module szkoleniowym (za 
godzinę) 

4 150 600,00  

Wynajem sali na szkolenia (za 
godzinę) 

64 55 3520,00  

Materiały na szkolenia (wydruk 
prezentacji, ćwiczeń, dodatkowe 

48 10 480,00 4 szkolenia po 12 
uczestników 
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materiały biurowe) na szkolenie 
dla każdego uczestnika 

każde 

Razem za szkolenia (wraz z kosztem wynajmu sali szkoleniowej) 14 200,00 

Razem za szkolenia (bez kosztu Sali szkoleniowej) 10 680,00 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za dzień szkoleniowy 1183,33/147,92 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za dzień szkoleniowy 890,00/111,25 

WIZYTA STUDYJNA ZAGRANICZNA 

Wynagrodzenie Opiekuna 
merytorycznego wyjazdu  

1 2800,00 2800,00 Za przygotowanie 
merytoryczne 
wyjazdu, opiekę 
podczas oraz 
podsumowanie i 
raport po 
powrocie.  

Koszt podróży opiekuna i 
uczestników wizyty studyjnej 

13 500,00 6500,00  

dodatkowy bagaż 13 126,00 1638,00  

Koszt zakwaterowania opiekuna i 
uczestników wizyty studyjnej  

13 1200,00 15600,00 6 dób dla 13 osób 

przejazdy na miejscu uczestników 13 160,00 2080,00  

dieta dojazdowa uczestników 
lotnisko -hotel-lotnisko 

13 140,00 1820,00  

Koszt całodziennego wyżywienia 
(śniadania, obiadokolacje) 
opiekuna i uczestników wizyty 
studyjnej 

13 600,00 7800,00 100 
zł/dzień/osobę 

Ubezpieczenie opiekuna i 
uczestników wizyty studyjne 

13 30,00 390,00  

Materiały biurowe na potrzeby 
wyjazdu 

1 100,00 100,00  

Razem koszt wizyty studyjnej 38 728,00 

Koszt na uczestnika 3227,33 

ACTION LEARNING 

Wynagrodzenie prowadzącego 
action learning (za godzinę 
szkolenia) 

21 200 4200,00 7 spotkań po 3 
godziny każde 

Wynajem sali na szkolenia (za 
godzinę) 

21 55 1155,00  

Materiały na spotkania 
(materiały biurowe) na spotkanie 

7 10 70,00 7 spotkań 

Razem koszt spotkań action learning (wraz z kosztem wynajmu sali 
szkoleniowej) 

5425,00 

Razem koszt spotkań action learning (bez kosztu wynajmu sali szkoleniowej) 4270,00 

Koszt na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za spotkanie  452,08/64,58 

Koszt na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za spotkanie 355,83/50,83 

RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (Z WYNAJMEM SALI) 58 348,00 
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RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (BEZ WYNAJMU SALI) 53 678,00 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (Z WYNAJMEM SALI) 4862,33 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (BEZ WYNAJMU SALI) 4473,16 

 

WARIANT II – WYJAZD KRAJOWY: 

Kategoria kosztu ilość stawka Koszt łącznie uwagi 

SZKOLENIA 

Wynagrodzenie prowadzącego 
szkolenia (za godzinę szkolenia) 

64 150 9 600,00 4 szkolenia po 16 
godzin każde 

Wynagrodzenie eksperta 
uczestniczącego w pierwszym 
module szkoleniowym (za 
godzinę) 

4 150 600,00  

Wynajem sali na szkolenia (za 
godzinę) 

64 55 3520,00  

Materiały na szkolenia (wydruk 
prezentacji, ćwiczeń, dodatkowe 
materiały biurowe) na szkolenie 
dla każdego uczestnika 

48 10 480,00 4 szkolenia po 12 
uczestników 
każde 

Razem za szkolenia (wraz z kosztem wynajmu sali szkoleniowej) 14 200,00 

Razem za szkolenia (bez kosztu Sali szkoleniowej) 10 680,00 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za dzień szkoleniowy 1183,33/147,92 

Koszt szkoleń na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za dzień szkoleniowy 890,00/111,25 

WIZYTA STUDYJNA KRAJOWA 

Wynagrodzenie Opiekuna 
merytorycznego wyjazdu  

1 2060,00 2060,00 Za przygotowanie 
merytoryczne 
wyjazdu, opiekę 
podczas oraz 
podsumowanie i 
raport po 
powrocie.  

Koszt podróży opiekuna i 
uczestników wizyty studyjnej 

13 140,00 1820,00  

Koszt zakwaterowania opiekuna i 
uczestników wizyty studyjnej  

13 420,00 5460,00 6 dób dla 13 osób 

przejazdy na miejscu uczestników 13 50,00 650,00  

Koszt całodziennego wyżywienia 
(śniadania, obiadokolacje) 
opiekuna i uczestników wizyty 
studyjnej 

13 180,00 2340,00 30 zł/dzień/osobę 

Materiały biurowe na potrzeby 
wyjazdu 

1 100,00 100,00  

Razem koszt wizyty studyjnej 12 430,00 

Koszt na uczestnika 1035,83 
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ACTION LEARNING 

Wynagrodzenie prowadzącego 
action learning (za godzinę 
szkolenia) 

21 200 4200,00 7 spotkań po 3 
godziny każde 

Wynajem sali na szkolenia (za 
godzinę) 

21 55 1155,00  

Materiały na spotkania 
(materiały biurowe) na spotkanie 

7 10 70,00 7 spotkań 

Razem koszt spotkań action learning (wraz z kosztem wynajmu sali 
szkoleniowej) 

5425,00 

Razem koszt spotkań action learning (bez kosztu wynajmu sali szkoleniowej) 4270,00 

Koszt na 1 uczestnika (z salą szkoleniową)/ za spotkanie  452,08/64,58 

Koszt na 1 uczestnika (bez sali szkoleniowej)/ za spotkanie 355,83/50,83 

RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (Z WYNAJMEM SALI) 32 055,00 

RAZEM KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI (BEZ WYNAJMU SALI) 27 380,00 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (Z WYNAJMEM SALI) 2671,25 

KOSZT CAŁEJ ŚCIEŻKI NA UCZESTNIKA (BEZ WYNAJMU SALI) 2281,66 

 


