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Wstęp

Ewaluację zewnętrzną w ramach projektu SMOK przeprowadzono zgodnie z poniższym
harmonogramem:
 14 marca — 30 kwietnia 2014: prace przygotowawcze, tworzenie narzędzi badawczych i
konsultacje z ODiTK;
 maj — czerwiec 2014: przeprowadzenie badań ewaluacyjnych;
 lipiec — sierpień 2014: analiza i opracowanie wyników, oraz napisanie raportu
końcowego.

Metodologię badania ewaluacyjnego zaprojektowano zgodnie z poniższymi założeniami:
Cele i charakter projektu SMOK:

 Wsparcie nauczycieli w budowaniu prawidłowych relacji między uczniami zdrowymi i
niepełnosprawnymi.

 Kształtowanie wolnych od stereotypów, za to popartych najnowszą wiedzą przekonań
nauczycieli co do możliwości ucznia niepełnosprawnego, zarówno w kontekście
edukacji, jak i przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.

 Wsparcie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Model SMOK został stworzony w oparciu o powyższe założenia. SMOK to innowacyjne
rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli. Z jednej strony daje ono
możliwość kształtowania postaw i przekonań nauczyciela dotyczących niepełnosprawności, z
drugiej zaś strony umożliwia nabycie przez nauczyciela zintegrowanej wiedzy i umiejętności
kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia
uczniów niepełnosprawnych.

Cele ewaluacji:
A. Zbadanie, czy cele projektu w zakresie wdrażania modelu doskonalenia SMOK zostały
osiągnięte oraz czy idee zawarte w tym modelu są upowszechniane.
B. Przedstawienie jakościowego i ilościowego raportu ewaluacyjnego.
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C. Instytucjonalne uczenie się i jakościowe zarządzanie.

Metodologia:
 Ewaluacja jakościowa:
 Badanie ankietowe nauczycieli i dyrektorów uczestniczących szkół dotyczące
skuteczności modelu SMOK.
 Badanie ankietowe i rozmowy z interesariuszami (ośrodki doskonalenia,
instytucje samorządowe i rządowe, ośrodki badawcze, uczelnie itd.) nt.
przydatności projektu i ewentualnego wykorzystania jego wyników.
 Analiza, na ile dokonuje się zmiana polityki edukacyjnej z wykorzystaniem
wyników projektu.
 Analiza materiałów dodatkowych, w tym dokumentu: „Analiza projektu SMOK w
świetle badań ilościowych i jakościowych.
 Identyfikacja przykładów dobrej praktyki.
 Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

 Ewaluacja ilościowa:
 Ilość instytucji przystępujących do Partnerstwa Społecznego projektu SMOK.
 Ilość rozporządzeń, interpelacji poselskich, rekomendacji itd. wynikających z
projektu i opierających się o projekt SMOK.
 Ilość wzmianek medialnych o projekcie.
 Ilość cytowań projektu (w tym w naukowych publikacjach).
 Ilość publikacji w ramach projektu.
 Ilość kontaktów z decydentami celem upowszechniania projektu.
 Ilość konferencji i warsztatów.
 Narzędzia:
Kwestionariusze lub ankiety i rozmowa:
Ogółem przebadano 34 nauczycieli w 3 szkołach:
 Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku (15 nauczycieli);
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 Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdańsku (11 nauczycieli);
 Szkoła Podstawowa w Leźnie (8 nauczycieli).
Stanowi to znaczącą większość nauczycieli biorących udział w szkoleniach.
W powyższych szkołach przebadano też dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających
(łącznie 11 osób).

Rozmowy ewaluacyjne:
 Ośrodki doskonalenia zawodowego: 7 instytucji z Sopotu, Gdańska, Gdyni, Tczewa,
Chojnic i Słupska;
 Interesariusze: pozostałe instytucje (wydziały edukacji miast, województwa,
stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, itd.): 14 instytucji z Gdyni, Gdańska, Sopotu,
Częstochowy, Torunia i Warszawy.
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I. Szczegółowa analiza danych ilościowych i jakościowych
2.1 Nauczyciele
W pytaniu 1 ankiety nauczyciele mieli wskazać, co wartościowego ich zdaniem wynieśli ze
szkolenia SMOK. Wskazania były następujące:
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Poza wymienionymi powyżej wskazaniami, nauczyciele jednostkowo wymienili też następujące
wartości: poznanie nowych przyjaciół, akceptacja, optymizm, poszerzenie świadomości,
uświadomienie sobie potrzeby indywidualizacji, zwiększenie motywacji, docenienie
elastyczności w działaniu, możliwość wymiany doświadczeń, zrozumienie, wyrozumiałość,
spokój.
Widać z powyższego zestawienia, że nauczyciele najwyżej cenią sobie aspekt dydaktyczny
szkolenia, w dużo mniejszym stopniu ważne okazały się dla nauczycieli wartości ogólne
wyniesione ze szkolenia czy też aspekt psychologiczny problematyki związanej z edukacją
integracyjną. Spory odsetek nauczycieli nie wskazał żadnych wartości.
Warto jednak jeszcze dodać, że wyniki znacznie się różniły w zależności od badanej szkoły.
W szkole z przewagą nauczycieli młodych przeważały bardzo pozytywne opinie i nauczyciele
wskazywali przede wszystkim na aspekt dydaktyczny szkolenia jako najcenniejszy. Natomiast w
szkole z przewagą nauczycieli z kilkunastoletnim stażem pracy z klasami integracyjnymi
przeważał brak wskazania lub wręcz wskazanie na rozczarowanie szkoleniem SMOK.

W pytaniach 2-5 nauczyciele mieli ogólnie ocenić, na ile szkolenie SMOK było dla nich
wsparciem w ich pracy. Wskazania były następujące:
2. Udział w szkoleniach SMOK był dla mnie wsparciem w kontaktach z rodzicami uczniów
niepełnosprawnych:
zdecydowanie tak

3

raczej tak

17

ani tak, ani nie

8

raczej nie

4

zdecydowanie nie

2

3. Udział w szkoleniach SMOK był dla mnie wsparciem w kontaktach z rodzicami uczniów
zdrowych:
zdecydowanie tak

4

raczej tak

13

ani tak, ani nie

11

raczej nie

4

zdecydowanie nie

2
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4. Szkolenia SMOK były dla mnie wsparciem w pracy z uczniem z przewlekłą chorobą:
zdecydowanie tak

6

raczej tak

19

ani tak, ani nie

4

raczej nie

3

zdecydowanie nie

2

5. Szkolenie SMOK pomogło mi w budowaniu wzajemnych relacji między dziećmi zdrowymi a
niepełnosprawnym:
zdecydowanie tak

5

raczej tak

16

ani tak, ani nie

8

raczej nie

3

zdecydowanie nie

2

Szkolenie SMOK przede wszystkim przydało się nauczycielom do bezpośredniej pracy
dydaktycznej z uczniami przewlekle chorymi, na drugim miejscu nauczyciele wskazywali
przydatność szkolenia w sferze budowania wzajemnych relacji między uczniami
zdrowymi i niepełnosprawnymi, oraz w sferze kontaktów z rodzicami uczniów
niepełnosprawnych. Najmniej przydatne okazało się szkolenie we wspieraniu nauczycieli
w kontaktach z rodzicami uczniów zdrowych, choć tu również przeważały opinie raczej
pozytywne.
Tak jak w przypadku pytania 1 warto zauważyć, że nauczyciele z mniejszym stażem
zawodowym zdecydowanie częściej udzielali pozytywnej odpowiedzi, natomiast odpowiedzi
negatywne były raczej udzielane przez nauczycieli z większym stażem zawodowym.
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Pytanie 6 ankiety miało na celu pozyskanie informacji, jakie inne korzyści nauczyciele mieli
nadzieję wynieść ze szkolenia SMOK, i w jakim stopniu, w skali od 1 do 5, ich oczekiwania się
spełniły.
Jeśli chodzi o pierwszy aspekt tego pytania, wyniki były następujące:

Oprócz wskazań wymienionych w tabeli, nauczyciele jednostkowo wskazywali również na to, że
w trakcie szkolenia chcieli poznać lepiej osobę niepełnosprawną, poznać ludzi zajmujących się
niepełnosprawnością, nabyć umiejętności wychowawcze, poznać rozwiązania z innych krajów,
przewartościować swoją postawę, nauczyć się rozmawiać z instytucjami wsparcia.
Oczekiwania nauczycieli dotyczyły głównie wzbogacania warsztatu pracy i rozwijania
metod pracy w klasie integracyjnej, a także poznania praktycznych rozwiązań sytuacji
klasowych. Oczekiwania dotyczące, ogólnie rzecz biorąc, wsparcia ogólnego, czyli spotkania
z ekspertami, wymiana doświadczeń, podniesienie własnej samooceny, czy też umiejętność
rozmowy z rodzicem były zdecydowanie rzadziej wskazywane przez nauczycieli.
Jak widać, w oczekiwaniach nauczycieli przeważał aspekt dydaktyczny, natomiast różnego typu
elementy wsparcia były wymieniane rzadziej.
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Jeśli chodzi o poziom spełnienia najczęściej wymienianych przez nauczycieli oczekiwań, to
wyniki wyglądają następująco:
Oczekiwania nauczycieli
(w kolejności najczęściej zgłaszanych)
Wzbogacenie warsztatu pracy

Średni poziom
spełnienia oczekiwania
w skali od 1 do 5
3,26

Praktyczne rozwiązania do pracy

1,67

Umiejętność integrowania dzieci

3,5

Spotkania z terapeutami i ekspertami

2

Zdobycie wiedzy o chorobach

3,5

Wymiana doświadczeń

3,5

Podniesienie własnej samooceny

4,5

Rozwiązywanie trudnych sytuacji i relacje

3

Umiejętność rozmowy z rodzicem

2

Poznanie niepełnosprawnego

2

Poznanie ludzi zajmujących się
niepełnosprawnością

5

Nabycie umiejętności wychowawczych

1

Poznanie rozwiązań z innych krajów

4

Przewartościowanie postawy

5

Nabycie umiejętności rozmowy z instytucjami
wsparcia

3

Jeśli chodzi o najczęściej wymieniane przez nauczycieli oczekiwania, poziom ich spełnienia nie
jest wysoki, głównie chodzi tu o wzbogacanie warsztatu i metod pracy w klasie integracyjnej
(średni poziom spełnienia tego oczekiwania w skali od 1 do 5 to 3,26). Tu również należy
podkreślić, że tak jak poprzednio najniższe oceny pochodziły od nauczycieli uważających się za
doświadczonych w edukacji integracyjnej.
Oczekiwanie nauczycieli dotyczące uzyskania praktycznych rozwiązań w pracy klasowej było na
poziomie 1,67, czyli praktycznie nie zostało spełnione.
Poziom spełnienia oczekiwań był znacząco wyższy w przypadku rzadziej wymienianych przez
nauczycieli oczekiwań, co ilustruje powyższa tabela wraz z wykresem.

zał. 7

strona 10

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

W pytaniu 7 poproszono nauczycieli o ogólną ocenę punktową szkoleń SMOK w skali od 0 do 10
pkt. Średnia ocen nauczycielskich wyniosła 5,67, przy czym znowu najniższe oceny przyznawali
nauczyciele z dłuższym stażem nauczycielskim, a najwyższe — nauczyciele z krótszym stażem.

W pytaniu 8 nauczyciele zostali poproszeni o uzasadnienie swojej oceny. Uzasadniali oni swoje
oceny odwołując się do następujących parametrów:

Średnie ocen w poszczególnych parametrach wyglądają następująco:
Parametry pojawiające się w uzasadnieniach
nauczycieli (od najczęściej pojawiających się)
Trenerzy

Średnia
ocena w skali
od 0 do 10
5,84

Tematyka

5,36

Organizacja szkoleń

7

Wykorzystanie czasu na szkoleniu

2,8

Atmosfera szkolenia

8

Jakość informacji przed szkoleniem

2,34

Jakość szkolenia

8

Wizyta w Szwecji

8
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Wymiana doświadczeń

8

Możliwość poznania praktycznych rozwiązań

7

Elastyczność szkoleń

1

Powyższa tabela oraz wykres mówią nam, że najczęściej wymieniane parametry
w uzasadnieniach nauczycieli, czyli kadra trenerska i tematyka szkoleń zostały ocenione średnio
(powyżej 5 pkt. na 10 możliwych).
Wyżej została oceniona organizacja, atmosfera i jakość szkolenia, ale te parametry rzadko
pojawiały się w uzasadnieniach.
Częściej w uzasadnieniach nauczycieli pojawiało się wykorzystanie czasu na szkoleniach
i jakość informacji przed szkoleniem i te parametry zostały ocenione bardzo nisko.

Pytanie 9 dotyczyło tego, czy nauczyciele spotkali się wcześniej z programem doskonalenia
nauczycieli w zakresie pracy z postawą wobec niepełnosprawności lub choroby przewlekłej. 10
nauczycieli odpowiedziało twierdząco, a 23 odpowiedziało przecząco, jedna z osób nie umiała
udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jest to spójne z odpowiedziami na poprzednie pytania,
z których można wnioskować, że część nauczycieli ma już doświadczenie w pracy integracyjnej,
co może wynikać nie tylko z długości stażu pracy, ale też z wcześniej odbytych szkoleń w tej
tematyce.

Na pytanie 10: Czy widzi Pan(i) potrzebę pracy nad postawą nauczycieli jako elementu
przygotowania szkół do edukacji włączającej? Większość nauczycieli, czyli 22, odpowiedziało
twierdząco, 9 nauczycieli odpowiedziało przecząco, a 3 nauczycieli stwierdziło, że nie wie, czy
występuje taka potrzeba.

W pytaniu 11 nauczycieli zapytano, jak model szkoleniowy SMOK mógłby jeszcze bardziej im
pomóc w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Udzielone odpowiedzi pokazują, że nauczyciele
chcieliby, aby szkolenia SMOK miały bardziej użyteczny wymiar: przede wszystkim więcej zajęć
praktycznych, więcej spotkań z rodzicami, niepełnosprawnymi oraz ekspertami od konkretnych
niepełnosprawności:
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W pojedynczych przypadkach nauczyciele wskazywali też na potrzebę większej ilości kontaktów
z terapeutami, potrzebę przeszkolenia wszystkich nauczycieli w szkole, większą elastyczność
szkoleń, więcej informacji o instytucjach wspierających, więcej indywidualnych konsultacji,
wyposażenie w pomoce dydaktyczne.

W trakcie rozmowy ewaluacyjnej nauczyciele mogli swobodnie wypowiedzieć się i wyrazić
swoją opinię o doskonaleniu SMOK. Poniżej przedstawione są ich pozytywne i negatywne uwagi:
Opinie pozytywne

Ilość wzmianek

Trenerzy

8

Wizyta studyjna

4

Tematyka

4

Nowe spojrzenie na niepełnosprawność

2

Opinie negatywne
Obciążenie czasowe

17

Organizacja

11

Dobór grupy

9

Za mało zajęć praktycznych

4

Trenerzy

3

Brak innowacyjności

3

Dobór treści

3

Brak informacji przed szkoleniem

2
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Za mało spotkań z niepełnosprawnymi

2

Jeśli chodzi o opinie pozytywne, najczęściej nauczyciele wskazywali na dobrą kadrę szkolenia,
aczkolwiek znalazło sie trzech nauczycieli, którzy mieli opinię negatywną i słabo ocenili kadrę.
Nauczycielom podobała się też tematyka szkolenia, wyjazd studyjny oraz to, że można było w
nowy sposób spojrzeć na niepełnosprawność.
Jeśli chodzi o opinie negatywne, to połowa nauczycieli (17 nauczycieli na 34 przebadanych)
uznała, że szkolenie było dla nich zbyt obciążające czasowo, w tym trzech nauczycieli
podkreśliło aspekt niewłaściwej proporcji czasu szkolenia do prezentowanych treści. Warto
dodać, że część z tych nauczycieli podkreślała, że pomimo tych niedogodności ogólnie szkolenie
było pożyteczne.
Aż jedenastu nauczycieli, czyli jedna trzecia ankietowanych, narzekała na organizację szkolenia,
w tym trzech nauczycieli wskazywało na niekorzystnie dla nich skonstruowaną umowę, trzech
podkreślało, że wyjazdy do Sopotu były sporym obciążeniem ze względu na dystans od szkoły i
ich miejsca zamieszkania, a jeden nauczyciel nadmienił, że nauczyciele nie dostali od
organizatora szkolenia swojego egzemplarza umowy.
Dziewięciu nauczycieli uważa, że grupy szkoleniowe zostały źle dobrane, bo były mieszanką
nauczycieli doświadczonych i niedoświadczonych pod kątem edukacji integracyjnej.
W uwagach negatywnych pojawiła się też ponownie kwestia praktycznego aspektu szkoleń.
Oprócz wymienionych w tabeli negatywnych uwag, jednostkowo nauczyciele narzekali na brak
elastyczności organizatorów i kadry szkolącej, słabą komunikację, i brak trenerów z praktyką w
pracy z niepełnosprawnymi.
Wśród jednostkowych pozytywnych opinii pojawiała się też kwestia zwiększonej motywacji do
pracy po szkoleniu oraz wysoka ocena materiałów szkoleniowych.
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2.2 Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający
W pytaniach 1-5 dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający mieli ogólnie ocenić, na ile
szkolenie SMOK było wsparciem dla ich instytucji. Wskazania były następujące:
1. W wyniku szkolenia SMOK nauczyciele z mojej szkoły uwolnili się od stereotypowego myślenia o edukacji
uczniów niepełnosprawnych:
zdecydowanie tak

2

raczej tak

2

ani tak, ani nie

4

raczej nie

1

zdecydowanie nie

2

2. W wyniku szkolenia SMOK nauczyciele z mojej szkoły zmienili swoje myślenie nt. przyszłego funkcjonowania
uczniów niepełnosprawnych w społeczeństwie:
zdecydowanie tak

2

raczej tak

3

ani tak, ani nie

3

raczej nie

1

zdecydowanie nie

2

3. Dzięki SMOK nauczyciele lepiej sobie radzą z trudnymi emocjami, takimi jak kontakt z cierpieniem,
chorobą, śmiercią itd.:
zdecydowanie tak

3

raczej tak

5

ani tak, ani nie

0

raczej nie

2

zdecydowanie nie

1
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4. Szkolenie SMOK wyposażyło moich nauczycieli w niezbędną wiedzę potrzebną w edukacji dzieci
niepełnosprawnych:
zdecydowanie tak

3

raczej tak

4

ani tak, ani nie

3

raczej nie

1

zdecydowanie nie

0

5. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniach SMOK udaje się moim nauczycielom ulepszyć relacje w klasie między
uczniami zdrowymi i niepełnosprawnymi:
zdecydowanie tak

4

raczej tak

5

ani tak, ani nie

2

raczej nie

0

zdecydowanie nie

0

W opinii dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających szkolenia SMOK najlepiej
przysłużyły się ich placówkom w tym sensie, że pomogły nauczycielom ulepszyć relacje
w klasie między uczniami zdrowymi i niepełnosprawnymi, oraz że wyposażyły
nauczycieli w umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami: kontaktem z chorobą,
cierpieniem i śmiercią. Większość tej grupy stwierdziła również, że SMOK wyposażył ich
nauczycieli w wiedzę potrzebną do edukacji dzieci niepełnosprawnych. Ta obserwacja
dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających pokrywa się mniej więcej z opinią
samych nauczycieli.

Jak widać z pytań 1 i 2 opinie wśród dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających
odnośnie tego, czy nauczyciele z ich szkół zmienili swój sposób myślenia
o niepełnosprawnych i ich edukacji, są podzielone. Jednak ci, którzy wskazywali, że szkolenia
SMOK nie miały w tym względzie wpływu na nauczycieli jednocześnie podkreślali, że brak tego
wpływu nie wynikał z samego szkolenia SMOK, ale z faktu, że niektórzy nauczyciele już przed
szkoleniem mieli dość dobrze ukształtowane, właściwe podejście i myślenie o samych
niepełnosprawnych oraz o tym, jak należy z nimi pracować w szkole.

zał. 7

strona 16

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Pytanie 6 ankiety miało na celu pozyskanie informacji, jakie inne korzyści dyrektorzy,
pedagodzy i nauczyciele wspomagający mieli nadzieję uzyskać dla szkoły w wyniku szkoleń
SMOK, i w jakim stopniu, w skali od 1 do 5, ich oczekiwania się spełniły.
Zdecydowana większość oczekiwań w tym względzie dotyczyła poznania przez nauczycieli
innych sposobów pracy i zdobycia przez nich praktycznej wiedzy na temat pracy
z niepełnosprawnymi. Jednak średni poziom spełnienia tych oczekiwań to 3,5 w skali od 1 do 5.
Należy więc uznać, że te oczekiwania zostały spełnione w stopniu wyższym, niż dostateczny.

Wśród dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających pojawiały się też pojedyncze
wypowiedzi wskazujące, że oczekiwali oni również, że szkolenia SMOK bardziej zintegrują
zespół nauczycielski, poprawią komunikację interpersonalną, zgłębią problem stereotypów oraz
pomogą nauczycielom rozmawiać z uczniami i rodzicami. Jeśli chodzi właśnie o te pojedyncze
oczekiwania, to poziom ich spełnienia okazał się maksymalny.

Pojawiło się też jednostkowe oczekiwanie związane z tym, że nauczyciele wykorzystają zdobytą
wiedzę w trakcie pracy w szkole, i zostało ono spełnione na poziomie dostatecznym.

Jedna osoba z tej grupy badanej wyrażała również oczekiwanie, że szkolenia SMOK będą się
zajmować wpływem niepełnosprawności na relacje w klasie, ale to oczekiwanie zostało
spełnione w stopniu słabym.

Jeśli chodzi o ogólną ocenę szkoleń SMOK w pytaniu 7, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele
wspomagający przyznali średnią ocenę 6,73 w skali od 0 do 10. Jest to ocena wyższa o około
jeden punkt do oceny szkolenia wystawionej przez samych nauczycieli. W pytaniu 8 dyrektorzy,
pedagodzy
i
nauczyciele
wspomagający uzasadniali
swoje
oceny
najczęściej
w oparciu o kryterium: wiedzy praktycznej i treści zawartych w szkoleniu, gdzie średnia ocen
wyniosła 7,57; kadry szkolącej, gdzie średnia ocen wyniosła 7,25; oraz doboru grupy, gdzie
średnia ocen wyniosła 7,5.

W pozostałych jednostkowych przypadkach ta grupa badana wskazywała na mankamenty
organizacyjne szkolenia, jak na przykład brak informacji przed szkoleniem na temat zakresu
i treści szkolenia. W jednostkowych przypadkach podkreślano też pozytywny wpływ szkolenia
na późniejsze funkcjonowanie nauczycieli w szkole a także bardzo pozytywnie oceniono wyjazd
studyjny do Szwecji.
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Jeśli chodzi o ocenę innowacyjności szkoleń SMOK w pytaniu 9, dyrektorzy, pedagodzy
i nauczyciele wspomagający przyznali średnią ocenę 6,91 w skali od 0 do 10. W pytaniu 10
dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający uzasadniali swoje oceny najczęściej
w oparciu o kryterium metod szkolenia, gdzie średnia ocen wyniosła 6,5, oraz nowatorskiego
podejścia do problematyki edukacji integracyjnej, gdzie średnia ocen wyniosła 8,5.

Znalazło się też jednostkowe stwierdzenie, że szkolenie w ogóle nie było innowacyjne i, że grupy
nauczycieli były źle dobrane, ponieważ były mieszanką nauczycieli doświadczonych
w tej tematyce i niedoświadczonych. W jednostkowych przypadkach podkreślano też pozytywy
szkolenia w odniesieniu do kadry, pracy w małych grupach, zmiany myślenia nauczycieli po
szkoleniu, możliwości zastosowania wiedzy ze szkolenia w codziennej pracy, możliwości
dzielenia się wiedzą oraz przydatności szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających pracę w
klasach integracyjnych.

W pytaniu 11 dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający byli poproszeni
o udzielenie odpowiedzi, jak model szkoleniowy SMOK mógłby jeszcze bardziej przysłużyć się
ich szkołom w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Udzielone odpowiedzi były różnorakie
i nie tworzą jakiegoś określonego trendu. Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający
wymieniali następujące elementy: objęcie pozostałych nauczycieli szkoleniami, szczególnie
nauczycieli młodych, przedstawienie większej ilości przykładów praktycznych w trakcie
szkolenia, opracowanie listy specjalistów od danego rodzaju niepełnosprawności, dostarczenie
szkołom pomocy dydaktycznych, cykliczne patronowanie festynom integracyjnym przez SMOK,
szkolenie rodziców.
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2.3 Ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli
Na pytanie 1: czy model doskonalenia SMOK spotkał się z Państwa zainteresowaniem i jeśli tak,
to dlaczego, przedstawiciele wszystkich ośrodków doskonalenia udzielili pozytywnej
odpowiedzi, jednak podawali bardzo zróżnicowane uzasadnienia. Jedynym wspólnym
uzasadnieniem, które pojawiło się w przypadku czterech ośrodków było to, że SMOK wychodzi
naprzeciw potrzebom szkoleniowym nauczycieli. Pozostałe uzasadnienia dotyczyły tego, że
SMOK: poszerza ofertę szkoleniową ośrodka, ma ciekawą tematykę, podejmuje tematykę
integracji z innej strony, kształtuje postawy nauczycieli, porządkuje wiedzę nauczycieli,
podejmuje tematykę, która jest zaniedbana przez system edukacyjny, podejmuje tematykę, która
pojawia się w strategii województwa pomorskiego.

Opinia przedstawicieli ośrodków doskonalenia, że SMOK wychodzi naprzeciw potrzebom
nauczycieli jest spójna z tym, co stwierdzili w ankietach ewaluacyjnych sami nauczyciele
oraz dyrektorzy. Pomimo uwag, opisanych szczegółowo powyżej, ogólnie potwierdzali oni
potrzebę szkoleń takich, jak te prowadzone w ramach SMOK.

Na pytanie 2: „czy planujecie Państwo wprowadzenie do swojej oferty szkoleniowej modelu
doskonalenia SMOK na stałe, jeśli zostałby zaoferowany Państwu za darmo?” przedstawiciele
ośrodków doskonalenia aż w sześciu przypadkach udzieli pozytywnej odpowiedzi, przy
jednej odpowiedzi negatywnej. Oznacza to, że SMOK nie powinien mieć większych trudności
w „przesiąkaniu“ i „osadzaniu się” w polskim systemie edukacyjnym przy pomocy ośrodków
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na pytanie 3: „czy łatwo było Państwu prowadzić szkolenie nauczycieli według modelu
doskonalenia SMOK w fazie testowej?” ośrodki nie mogły udzielić odpowiedzi, gdyż żaden z nich
nie uczestniczył w fazie testowej.

Na pytanie 4: „czy Państwa zdaniem pakiet szkoleniowy SMOK jest gotowy do użytku
w odniesieniu do: podręcznika, instrukcji, wymagań technicznych (sala, sprzęt, itd.),
kompetencji prowadzących, narzędzi ewaluacyjnych szkoleń oraz narzędzi do oceny
przygotowania szkoły do edukacji włączającej?” ośrodki w większości przypadków nie były
w stanie udzielić odpowiedzi ze względu to, że nie uczestniczyły w fazie testowej. Jednak dwa
ośrodki udzieliły pozytywnej odpowiedzi odnoszącej się do wszystkich wyżej wymienionych
parametrów, kierując się swoją ogólną wiedzą dotyczącą szkoleń SMOK.
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Na pytanie 5: „w jakim kontekście SMOK jest dla Was szczególnie cenny?” ośrodki udzielały
bardzo zróżnicowanych odpowiedzi, których nie da się sprowadzić do jednego mianownika.
Ośrodki wymieniały w tym względzie następujące obszary: szczególną potrzebę szkoleń na
poziomie przedszkoli oraz klas 1-3, integrację dzieci chorych i zdrowych, nowatorskie podejście
do integracji, porządkowanie wiedzy nauczycieli, możliwość wymiany doświadczeń, metody i
formy pracy z uczniem niepełnosprawnym, kompleksowy program szkolenia SMOK,
zaangażowanie i znajomość problematyki przez ODiTK, brak odpowiedniego przygotowania
nauczycieli w ramach kształcenia formalnego.

Na pytanie 6: „jak oceniacie SMOK (w skali od 0 do 10) i jak uzasadniacie swoją ocenę?”
przedstawiciele ośrodków doskonalenia przyznali SMOK średnią ocenę: 8,86 i jest to ocena
zdecydowanie wyższa, niż ta przyznana przez nauczycieli, dyrektorów, pedagogów
i nauczycieli wspomagających. Wynika to stąd, że, jak podkreślali sami przedstawiciele
ośrodków doskonalenia, ich ocena opierała się raczej na ogólnej i teoretycznej wiedzy
o SMOK, podczas, gdy nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający swoją
ocenę wynieśli z praktycznego udziału w szkoleniach SMOK.
Uzasadniając swoją tak wysoką ocenę szkoleń SMOK, przedstawiciele ośrodków doskonalenia
odwoływali się do nowatorskiego i innowacyjnego charakteru tych szkoleń.

Na pytanie 7: „czy macie propozycje jakichś zmian dla modelu doskonalenia SMOK?” większość
przedstawicieli ośrodków doskonalenia stwierdziła, że na tym etapie model doskonalenia
SMOK jest gotowy do użytku, a ewentualne uwagi mogą pojawić się później. Jednostkowo
podkreślano też, że warto pomyśleć o włączeniu do szkolenia SMOK elementu lekarskiego, że
należy skierować SMOK tylko do nauczycieli wykazujących potrzebę takich szkoleń, oraz że
wyjazd zagraniczny warto zastąpić przykładami dobrej praktyki w Polsce.

Na pytanie 8: „czy chcecie współpracować z ODiTK w ramach SMOK?” praktycznie wszystkie
ośrodki doskonalenia udzieliły pozytywnej odpowiedzi, tylko jeden ośrodek jeszcze się waha, bo
nie zna konkretnych warunków takiej współpracy. Jeden z ośrodków udzielających pozytywnej
odpowiedzi podkreślił, że jego zainteresowanie współpracą dotyczyłoby uczestnictwa
w dyskusjach panelowych oraz tworzeniu strategii.

Tak jak w przypadku pytania 2, z odpowiedzi widać, że ODiTK nie powinien mieć trudności
w pozyskiwaniu partnerów i upowszechnianiu swojego modelu SMOK w systemie
edukacji.
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Na pytanie 9: „jak bardzo z Waszego punktu widzenia model doskonalenia SMOK jest
innowacyjny?” sześć ośrodków doskonalenia przyznało, że SMOK jest innowacyjny, natomiast
jeden ośrodek uznał, że nie, gdyż szkolenie SMOK zawiera tylko vademecum tego, co nauczyciele
pracujący w klasie integracyjnej powinni wiedzieć.
Najczęstszym uzasadnieniem dla odpowiedzi, że SMOK jest innowacyjny, było stwierdzenie, że
SMOK ma kompleksowy charakter, ponieważ traktuje klasę jako całość, włącza różne grupy
osób, jak na przykład rodziców, obejmuje szeroką tematykę. Pojawiało się też stwierdzenie, że
SMOK jest innowacyjny, bo sięga do postaw nauczycieli i nikt wcześniej nie zajmował się
dogłębnie tą tematyką.
Pozytywna ocena innowacyjności modelu SMOK przez ośrodki doskonalenia zawodowego
nauczycieli jest spójna z oceną dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających w
tym względzie.
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2.4 Interesariusze
Na pytanie 1: „czy model doskonalenia SMOK spotkał się z Państwa zainteresowaniem i jeśli
tak, to dlaczego?” wszyscy interesariusze odpowiedzieli pozytywnie. Swoje zainteresowanie
modelem SMOK uzasadniali przede wszystkim tym, że SMOK zajmuje się postawami
nauczycieli i relacjami. Wspominano też o tym, że SMOK patrzy na niepełnosprawność
z punktu widzenia zdrowego dziecka, wspiera nauczycieli, pomaga w rozwoju lokalnej polityki
edukacyjnej, oraz że sama tematyka jest ważna. Jednostkowo wspominano o tym, że SMOK jest
innowacyjny, stanowi platformę do wymiany doświadczeń, jest profesjonalnie opracowany, jest
ważny z punktu widzenia społecznego interesu, wspiera uczniów niepełnosprawnych, jest
wielotorowy, oraz zajmuje się niepełnosprawnością jako taką.
Jak widać z wyników to, co przeważa w uzasadnieniach interesariuszy, czyli kwestia postaw
nauczycieli i relacje, nie jest tak cennym elementem dla samych nauczycieli, dyrektorów,
pedagogów, nauczycieli wspomagających oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na pytanie 2: „czy cytowaliście lub wzmiankowaliście Państwo o modelu doskonalenia SMOK w
swoich publikacjach, stronach www, konferencjach, szkoleniach, dokumentach, raportach,
legislacji, polityce edukacyjnej itd.?” większość instytucji odpowiadała, że projekt jest w zbyt
wczesnej fazie rozwoju, żeby o nim szerzej wzmiankować. Jednak dwie instytucje wskazały, że
już pisały o SMOK w swoich publikacjach, dwie instytucje wspomniały o SMOK na swojej stronie
www, sześć instytucji wspominało o SMOK na swoich konferencjach, dwie instytucje
wspominały o SMOK na swoich szkoleniach, jedna instytucja wspomniała o SMOK w
dokumentach, jedna instytucja wspiera się modelem SMOK w tworzeniu strategii edukacyjnej,
jedna instytucja przygotowuje ekspertyzę w oparciu o SMOK, oraz dwie instytucje przekazują
informacje na temat SMOK swoim pracownikom.

Na pytanie 3: „czy wykorzystacie Państwo SMOK w przyszłości?” trzynaście instytucji
odpowiedziało pozytywnie, a jedna negatywnie. Najczęstszymi uzasadnieniami dla pozytywnych
odpowiedzi były: chęć skorzystania z doświadczeń SMOK, chęć promowania idei SMOK,
wykorzystanie SMOK do doskonalenia nauczycieli na danym terenie oraz wykorzystanie SMOK
do tworzenia strategii edukacyjnej. Jednostkowo interesariusze wspominali też, że SMOK przyda
im się w kontaktach z rodzicami, jest dla nich cenny jako wzbogacenie własnej oferty
edukacyjnej oraz pomoc w zmianie postaw nauczycieli. Jedna z badanych instytucji — uczelnia
— zgłosiła chęć włączenia elementów modelu SMOK do własnego kształcenia przyszłych
nauczycieli.
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Na pytanie 4: w jakim kontekście SMOK jest dla Was szczególnie cenny, interesariusze przede
wszystkim wskazywali na aspekt zmiany postaw nauczycieli, wsparcia dla nauczycieli, chęć
skorzystania z doświadczeń SMOK oraz na potencjał SMOK do wprowadzania zmian.
Jednostkowo interesariusze wskazywali też na kwestię włączania rodziców, spojrzenie na
problem z punktu widzenia dzieci zdrowych, ciekawą wizytę studyjną, odpowiedni moment do
wykorzystania wyników SMOK, wartość samych idei promowanych przez SMOK, wartość SMOK
w kontekście szerszej edukacji społecznej, ze względu na samą tematykę. Wskazano też chęć
skorzystania z podręcznika wypracowanego przez SMOK.
Generalnie odpowiedzi były tu zróżnicowane i odmienne od tych udzielonych przez ośrodki
doskonalenia.

Na pytanie 5: jak oceniacie SMOK (w skali od 0 do 10) i jak uzasadniacie swoją ocenę,
Interesariusze przyznali średnią ocenę: 9,23. Jest to ocena trochę wyższa, niż ta przyznana przez
ośrodki doskonalenia, i zdecydowanie wyższa, niż ta przyznana przez nauczycieli, dyrektorów,
pedagogów i nauczycieli wspomagających. Tylko jeden z interasariuszy stwierdził, że na tym
etapie trudno jest mu ocenić SMOK.

Wyniki te pokazują, że model doskonalenia SMOK jest lepiej oceniany od strony
teoretycznej, niż praktycznej.

Najczęstszym uzasadnieniami dla tak wysokiej oceny SMOK była jego innowacyjność.
Jednostkowo interesariusze motywowali swoje wysokie oceny tym, że SMOK ma potencjał
sprawczości, że dotyka zaniedbanej sfery, patrzy na problem z punktu widzenia dziecka
zdrowego, że realizuje postawione sobie zadania, dobrze definiuje istotę problemu, dotyka
ważnej tematyki, jest kompleksowy i wrażliwy społecznie.
Jedna instytucja zwróciła uwagę na mankamenty organizacyjne szkoleń SMOK.

Jak widać z wyników ankiet, innowacyjność była dość ważnym elementem w ocenie
modelu SMOK dla interesariuszy oraz ośrodków doskonalenia, natomiast nauczyciele,
dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający raczej cenili SMOK za jakość i treści
szkolenia jako takiego.

Na pytanie 6: „czy macie propozycje jakiś zmian dla modelu doskonalenia SMOK?”
zdecydowana większość interesariuszy odpowiedziała, że na tym etapie nie ma propozycji, bo
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model SMOK jest gotowy do użytku. W tym względzie ocena interesariuszy jest zbieżna
z oceną ośrodków doskonalenia.
Pojawiły się jednak sugestie, że przydałoby się poszerzyć szkolenia o wszystkie specjalności
w ramach pedagogiki, uwzględnić uczniów o bardzo dużej niepełnosprawności oraz wprowadzić
więcej zajęć praktycznych.

Na pytanie 7: „czy chcecie współpracować z ODiTK w ramach SMOK?” wszyscy interesariusze
odpowiedzieli pozytywnie.

Na pytanie 8: „jak bardzo z Waszego punktu widzenia model doskonalenia SMOK jest
innowacyjny?” interesariusze najczęściej uzasadniali, że innowacyjność SMOKa leży
w próbie zmieniania postaw nauczycieli, polega też na innym patrzeniu na problem
niepełnosprawności oraz wynika z położenia akcentu na relacje.
Jednostkowo interesariusze wskazywali też na wykształcanie przez SMOK u nauczycieli empatii,
położenie akcentu na pracę zespołową nauczycieli, metody szkolenia, patrzenie na problem
przez pryzmat dzieci zdrowych, kompleksowość SMOK, wspieranie nauczycieli oraz wypełnianie
luki w systemie edukacyjnym.
Jak widać z wyników, interesariusze i ośrodki doskonalenia dopatrywały się innowacyjności
modelu SMOK w różnych aspektach i obszarach.
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2.5 Pozostałe źródła
1.5.1. Wyniki badań zrealizowanych przez partnera projektu — PBS Sp. z o.o. na podstawie
dokumentu „Analiza projektu SMOK w świetle badań ilościowych
i jakościowych“
Analizie poddano również udostępniony przez ODiTK dokument: „Analiza projektu SMOK
w świetle badań ilościowych i jakościowych“. Dokument ten zawiera podsumowanie
zbiorczych wyników dwóch etapów badań realizowanych na potrzeby projektu. Pierwszy
pomiar (z roku 2013) w formie badania ilościowego i jakościowego miał za zadanie
zdiagnozowanie
aktualnych
postaw,
opinii,
zachowań
i
emocji
związanych
z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą wśród nauczycieli, uczniów z niepełnosprawnością
lub przewlekłą chorobą i ich rodziców, uczniów pełnosprawnych i ich rodziców. Drugi pomiar
(z roku 2014) dokonany został za pomocą analogicznych narzędzi celem sprawdzenia zmiany,
która w sposób bezpośredni miała potencjalnie dokonać się u nauczycieli wskutek udziału
w programie SMOK, a w sposób pośredni — oddziaływać na klasę i środowisko szkolne
w badanych placówkach. Tym samym przeprowadzone badania miały za zadanie
zweryfikowanie skuteczności programu doskonalenia nauczycieli SMOK oraz wskazanie, która
testowanych ścieżek wsparcia nauczycieli odznaczała się największą efektywnością.
Udostępniony dokument zawiera następujące wnioski i rekomendacje:
 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 lub
przewlekłą chorobą realizacji również innych potrzeb, takich jak: przynależność do
grupy, uznanie czy samorealizacja i rozwój.
 W efekcie realizacji przez nauczycieli Programu SMOK więcej badanych uczniów
wskazało, że w sytuacji, w której mieliby bardzo poważny problem, zwróciliby się do
nauczyciela. Stanowi to przejaw wzrostu zaufania, jak również świadczy
o większej otwartości uczniów pełnosprawnych na rozmowę z nauczycielami
o uczniach z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą, i o swoich problemach
w klasie.
 W obydwu badaniach 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 (dla niektórych osób
wyjazd może być niemożliwy z racji np. sprawowania opieki nad dzieckiem lub
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osobą zależną; typ trudności, z którymi boryka się konkretny nauczyciel wyraźnie
wskazuje na potrzebę pracy indywidualnej z coachem) rekomendujemy, by obie
ścieżki były zawarte jako opcje do wyboru w ramach Programu SMOK.

1.5.2. Strona www.smok.oditk.pl
Na szczególną uwagę zasługuje strona internetowa projektu: www.smok.oditk.pl oraz strona
projektu na Facebooku. Zawiera ona kompendium informacji o modelu SMOK, ale jest również
platformą komunikacji dla partnerów projektu oraz komunikacji z nauczycielami biorącymi
udział w szkoleniach. Strona ta również dokumentuje i archiwizuje działania SMOK oraz
prezentuje upowszechnianie jego idei w mediach jak również poprzez inne zainteresowane
instytucje, jak na przykład instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Na stronie internetowej SMOK
można też znaleźć pochlebne wzmianki prasowe i wywiady radiowe. Strona jest uaktualniana na
bieżąco i stanowi modelową platformę upowszechniania idei edukacji włączającej oraz
wszystkiego, co dzieje się w ramach SMOK.
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II. Ogólne obserwacje i wnioski
 W opinii nauczycieli najcenniejszym elementem szkolenia był aspekt dydaktyczny, czyli
możliwość przypomnienia sobie wiedzy lub jej poszerzenia w zakresie pracy
w klasie integracyjnej. Mniej ważny dla nauczycieli okazał się aspekt psychologiczny
problematyki związanej z edukacją integracyjną. Aczkolwiek stosunkowo spora część
nauczycieli doceniała szkolenia SMOK również w kontekście nabywania umiejętności
radzenia sobie z emocjami oraz umiejętności budowania lepszych relacji w klasie oraz
relacji z rodzicami.
 Nauczyciele przede wszystkim oczekiwali od szkolenia SMOK praktycznych rozwiązań
potrzebnych im w pracy, podczas gdy szkolenie koncentrowało się raczej na aspekcie
psychologicznym edukacji integracyjnej. Jednak pomimo tego, że główne oczekiwanie
nauczycieli nie zostało w pełni spełnione, doceniali oni również treści i umiejętności
nabyte w trakcie szkolenia.
 Pewnego rodzaju dychotomia wynikająca z oczekiwań nauczycieli i tego, co zostało im
zaoferowane w trakcie szkoleń SMOK, polega na tym, że nauczyciele postawieni
w trakcie codzienności szkolnej przed poważnymi i bardzo różnorodnymi wyzwaniami,
do których trudno z obiektywnego punktu widzenia być zawsze przygotowanym
i przeszkolonym, przede wszystkim chcieli otrzymać gotowe rozwiązania dla tych
wyzwań. Natomiast ze względu na to, że ilość i rodzaje chorób, niepełnosprawności,
deficytów itd. u dzieci w klasach integracyjnych jest ogromna, z obiektywnego punktu
widzenia trudno jest opisać je wszystkie i przeszkolić nauczycieli na każdą możliwą do
zaistnienia ewentualność. W związku z powyższym szkolenie SMOK koncentrowało się
raczej na „meta-umiejętnościach“, pozwalających nauczycielowi poradzić sobie
z różnorodnymi sytuacjami i zdarzeniami w klasie, których część nawet trudno
teoretycznie przewidzieć. Innymi słowy szkolenie SMOK postawiło sobie za cel raczej
wyposażenie nauczycieli w narzędzia potrzebne do wypracowania rozwiązań w klasie,
niż wyposażenie ich w konkretne rozwiązania. Biorąc pod uwagę opisaną wyżej
złożoność edukacji integracyjnej nie ma wątpliwości, że metodyka obrana przez SMOK
jest słuszna. Z drugiej strony trudno się dziwić nauczycielom — ich praca często jest
ciężka, więc chcieliby niejako iść „szybszą ścieżką“ poprzez otrzymanie gotowych
rozwiązań.
 Szkolenie SMOK okazało się bardziej przydatne dla nauczycieli rozpoczynających pracę
w zawodzie oraz dla tych z krótszym stażem pracy w klasach integracyjnych. Było też
wyżej oceniane przez młodych nauczycieli, niż przez nauczycieli z większym
doświadczeniem i dłuższym stażem pracy. Wynika to stąd, że nauczyciele z dłuższym
stażem siłą rzeczy spotkali się już wcześniej z różnymi formami doskonalenia
zawodowego w tematyce integracyjnej, choć — jak sami podkreślali — nigdy w tak
kompleksowej formie, jaką proponował SMOK. Ze względu na długość stażu pracy
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musieli też sami wcześniej wypracować jakieś metody pracy w klasie integracyjnej.
W związku z powyższym pewne elementy szkolenia SMOK nie były już dla nich tak
wartościowe, jak dla nauczycieli wchodzących do zawodu. Mniej entuzjastyczna ocena
szkolenia SMOK przez nauczycieli w dłuższym stażem wynika też stąd, że nawet jeśli
dotychczasowe inne szkolenia nie wyposażyły ich w potrzebne umiejętności, co było
raczej regułą, to byli oni już na tyle znużeni ilością tych szkoleń, oraz zmęczeni
codziennymi wyzwaniami w szkole, że nie byli w stanie docenić oferty szkoleniowej
SMOK, a więc mamy tu do czynienia z czynnikiem „zmęczenia materiału“.
 Mimo iż ogólnie rzecz biorąc szkolenie SMOK zostało ocenione pozytywnie przez
nauczycieli jako przydatne i wręcz nawet koniecznie potrzebne w polskim systemie
doskonalenia zawodowego, to jednak oceny tego szkolenia byłyby jeszcze wyższe, gdyby
organizacja szkolenia SMOK była lepsza i sprawniejsza, a komunikacja z nauczycielami
biorącymi udział w tych szkoleniach — efektywniejsza. Szczegóły, dotyczące
mankamentów w tej sferze, są przedstawione powyżej w analizie szczegółowej.
 Zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele wspomagający
oczekiwali, że szkolenia SMOK będą miały bardziej praktyczny wymiar, jednak ta grupa
wskazała, że nauczyciele przede wszystkim skorzystali na psychologicznym aspekcie
szkoleń SMOK. W opinii dyrektorów, pedagogów i nauczycieli wspomagających,
szkolenia SMOK pomogły nauczycielom radzić sobie z trudnymi emocjami wynikłymi
z kontaktów z chorobą, cierpieniem i śmiercią oraz pomogły im ulepszyć relacje w klasie.
 Ogólnie dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający lepiej ocenili szkolenia
SMOK niż sami nauczyciele w nich uczestniczący.
 Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający dostrzegli innowacyjny charakter
szkoleń SMOK.
 Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wspomagający zauważyli, że nie jest
korzystne tworzenie na szkoleniu grup mieszanych, czyli składających się z nauczycieli
doświadczonych i niedoświadczonych w edukacji integracyjnej.
 Wartość i przydatność szkoleń SMOK została oceniona przez ośrodki doskonalenia
zawodowego zdecydowanie wyżej niż przez wcześniej wymienione grupy badane. Jest to
o tyle istotne dla dalszego upowszechniania idei edukacji włączającej, że to właśnie dla
ośrodków doskonalenia zawodowego wypracowywany jest model szkoleniowy SMOK, i
to one będą zachęcane do korzystania z tego modelu. Co najważniejsze, zdecydowana
większość ankietowanych ośrodków doskonalenia uznała, że na tym etapie model
doskonalenia SMOK jest gotowy do użytku i wyraziła gotowość włączenia go do swojej
oferty szkoleniowej.
 Ciekawe, że jeszcze wyżej SMOK został oceniony przez tzw. interesariuszy (urzędy,
uczelnie, stowarzyszenia, fundacje itd.). Podobnie do ośrodków doskonalenia,
interesariusze doceniali innowacyjny charakter szkoleń SMOK, podkreślali potrzebę
upowszechniania idei edukacji włączającej poprzez SMOK, oraz podkreślali jego wartość
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ze względu na to, że zajmuje się postawami i relacjami. W tej grupie kładziono więc
nacisk na aspekt psychologiczny edukacji integracyjnej.
 Generalnie wszystkie ankietowane grupy podkreślały kompleksowy charakter szkoleń
SMOK oraz to, że SMOK pozwolił spojrzeć nauczycielom na problematykę edukacji
integracyjnej od innej strony.
 Szkolenia SMOK zostały zdecydowanie lepiej ocenione od strony teoretycznej, niż
praktycznej. Jest to spójne z poszczególnymi, jednostkowymi uwagami nauczycieli
uczestniczących w tych szkoleniach. Generalnie widzą oni potrzebę szkoleń SMOK, ale
mieli pewne uwagi co do sfery organizacyjnej tych szkoleń.
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III.Przykłady dobrej praktyki
Przykład 1: współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
Współpraca ODiTK z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu wydaje się szczególnie
istotna i pożądana, gdyż opiera się na synergii podejmowanych działań i daje największe szanse
na w miarę szybkie wprowadzenie zmian, przynajmniej w kontekście lokalnym,
w obszarze, który z natury rzeczy nie poddaje się tak łatwo modyfikacjom.
Ciekawe jest to, że współpraca tych dwóch instytucji ma charakter dwukierunkowy
w ramach SMOK. Nie tylko ODiTK wykorzystuje wiedzę fachową pracowników naukowych UMK,
ale również UMK deklaruje, że będzie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie osób
zaangażowanych w SMOK zapraszając je do prowadzenia zajęć na uczelni.
W związku z powyższym obie instytucje, realizując szkolenia i działania w ramach SMOK, starają
się osiągnąć i ucieleśniają nie tylko cele założone w SMOK, ale również wyższe cele powszechnie
zdefiniowane w europejskiej polityce edukacyjnej oraz wynikające z ogólnoświatowych
współczesnych trendów. Chodzi tu przede wszystkim o:
 Wdrażanie europejskiej idei uczenia się przez całe życie: współpraca uczelni
prowadzącej kształcenie nauczycieli i instytucji opracowującej model doskonalenia
zawodowego nauczycieli daje możliwość lepszego skorelowania dwóch istotnych filarów
uczenia się przez całe życie: edukacji formalnej i pozaformalnej. Jest to szczególnie
ważne, gdyż SMOK dotyka przede wszystkim obszaru postaw nauczycieli, a te z natury
rzeczy nie dają się modelować w krótkim czasie, jak na przykład
w trakcie kształcenia formalnego I czy II stopnia. Dla badaczy, ekspertów
i decydentów edukacyjnych w Europie i na świecie jest rzeczą oczywistą, że rozwój
kompetencji generycznych, a co za tym idzie właściwych postaw, jest procesem
długotrwałym i wymagającym doświadczenia zawodowego. W tym przypadku na
rozwijanie u nauczycieli pożądanych kompetencji i postaw — tolerancji, empatii,
umiejętności pracy w grupie, komunikowania się, radzenia sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami itd. — należy spojrzeć w dłuższej perspektywie. Mimo iż te
kompetencje i postawy są zapisane w uczelnianych ramach kwalifikacji i są rozwijane u
przyszłych nauczycieli, żadna uczelnia, stosując nawet najlepsze programy edukacyjne,
nie jest w stanie rozwinąć u przyszłych nauczycieli tych kompetencji
i postaw w takim stopniu, aby ci, wchodząc do zawodu nauczycielskiego, mogli
w pełni podołać wyzwaniom współczesnej szkoły, a szczególnie szkoły integracyjnej. W
związku z powyższym szalenie istotna jest kwestia „przejmowania pałeczki“ od systemu
kształcenia przez system doskonalenia zawodowego. Celem uzyskania pozytywnych
efektów w tym obszarze konieczne jest, aby system doskonalenia zawodowego zaczynał
edukację nauczycieli dokładnie tam, gdzie zakończył ją system kształcenia. Wymaga to
bardzo precyzyjnego analizowania i monitorowania rozwoju kompetencji przyszłych i
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praktykujących nauczycieli. Może się to stać tylko dzięki bliskiej współpracy obu
systemów. Mimo że ankietowe odpowiedzi niektórych nauczycieli wskazują na to, iż
część treści realizowanych na szkoleniach SMOK była powtórzeniem treści
realizowanych na studiach, to jednak wydaje się, że ODiTK i UMK są na najlepszej drodze
do tego, aby na przykładzie SMOK wdrożyć w praktyce ideę uczenia się przez całe życie,
co wcale nie jest jeszcze powszechnym zjawiskiem, ani w Polsce, ani w Europie. W tym
względzie byłby to przykład dobrej praktyki nie tylko na poziomie regionalnym
i krajowym, ale również europejskim. Opisana tu synergia obu systemów jest też o tyle
ważna, że jeśli pozostawi się nauczycieli samym sobie, bez wsparcia ze strony systemu
doskonalenia, będą oni zmuszeni do wypracowania własnych metod i sposobu radzenia
sobie z edukacyjnymi wyzwaniami, co może skutkować wprowadzaniem błędnych
rozwiązań w edukacji integracyjnej oraz szybszego wypalenia zawodowego. Mówiąc o
wymiarze uczenia się przez całe życie warto też wspomnieć, że współpraca ODiTK i UMK
realizuje również, jak to ujęła respondentka z UMK, „szerszą edukację społeczną“, a więc
jest niesłychanie cenna ze społecznego punktu widzenia.
 Przygotowanie do rynku pracy: zgodnie z ogólnoświatowymi trendami w szkolnictwie
wyższym uczelnie wychodzą poza scholastyczne, typowo naukowe podejście do edukacji
swoich studentów, i w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy współpracują
z instytucjami zewnętrznymi, by ich absolwenci byli lepiej przygotowani ,również od
strony praktycznej, do wykonywania w przyszłości swojego zawodu.
W tym względzie współpraca ODiTK i UMK również wpisuje się w te trendy, na zasadzie
praktyki wyżej opisanego sprzężenia zwrotnego i umożliwiania „komunikowania się”
obu systemów edukacyjnych celem lepszego ich dostrojenia (tzw. fine tuning).

Przykład 2: współpraca z Referatem Edukacji i Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
O ile przykład 1 miał wymiar praktyczny, o tyle przykład współpracy ODiTK z Referatem
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w ramach SMOK ma charakter systemowy. Zgodnie ze starą, dobrą angielską
zasadą, że każda polityka musi być „dobrze poinformowana“, SMOK dostarcza doświadczeń,
które są wykorzystywane w opracowywaniu strategii rozwoju województwa pomorskiego do
2020 roku, oraz tworzeniu regionalnego programu strategii w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej, który uwzględnia i odnosi się również do kwestii niepełnosprawności. Tym samym
działania SMOK mają szanse odcisnąć swoje piętno nie tylko w obszarze stricte praktycznym, ale
również oddziaływać na system, który w efekcie może lepiej i efektywniej wspierać oraz
tworzyć korzystniejszą atmosferę do działań na poziomie praktycznym.
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IV.Rekomendacje
 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.
 Należy rekomendować dwie ścieżki wsparcia: szkolenia z wyjazdem studyjnym
i kontynuacją w postaci Action learningu oraz szkolenia z treningiem interpersonalnym
i kontynuacją w postaci indywidualnych konsultacji.
 W przypadku zaistnienia w trakcie szkoleń grup mieszanych, czyli takich, w których
znajdują się zarówno nauczyciele doświadczeni jak i niedoświadczeni w edukacji
integracyjnej, należy wprowadzić większą elastyczność szkoleń i bardziej dopasować
szkolenia do potrzeb uczestników.
 W trakcie szkoleń SMOK należy poszerzyć komponent praktycznych przykładów
związanych z poszczególnymi chorobami, typami niepełnosprawności, deficytami
u uczniów itd., zachowując jednak dotychczasowy charakter tych szkoleń, koncentrujący
się na wyposażaniu nauczycieli w umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz
umiejętności budowania lepszych relacji w klasie i relacji z rodzicami.
 Należy rozważyć możliwość skrócenia czasu szkoleń, które w obecnej formie są dość
uciążliwe dla nauczycieli.
 Należy pomyśleć o zwiększeniu możliwości spotkań z niepełnosprawnymi oraz ich
środowiskiem (szpital, lekarz, rodzic itd.).
 Należy ulepszyć sposoby komunikowania się z nauczycielami uczestniczącymi
w szkoleniach SMOK oraz poprawić niektóre aspekty organizacyjne (szczegóły
w analizie szczegółowej).
 Warto wykorzystać wysoką ocenę modelu doskonalenia SMOK przez ośrodki
doskonalenia zawodowego i interesariuszy, oraz ich chęć współpracy z ODiTK, w celu
szerszego upowszechniania idei edukacji włączającej oraz włączania SMOK do ofert
szkoleniowych różnych placówek oświatowych.
 W dalszych etapach prac nad doskonaleniem modelu szkoleniowego SMOK warto
skoncentrować się na współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
innymi uczelniami celem jeszcze lepszego zdiagnozowania, z jakimi kompetencjami ich
absolwenci, czyli początkujący nauczyciele, wchodzą do zawodu, oraz jakie kompetencje
i postawy należy dalej w nich rozwijać w ramach doskonalenia zawodowego. W tym
kontekście warto pomyśleć też o realizacji projektu pomocniczego, w ramach którego
opracowano by portfolio nauczycielskie, zawierające zestaw potrzebnych kompetencji
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dla nauczycieli realizujących edukację włączającą oraz narzędzie samooceny dla
nauczycieli, którzy chcieliby monitorować własny rozwój tych kompetencji.

Niektóre z powyższych rekomendacji, które bezpośrednio wynikają z informacji uzyskanych od
respondentów w trakcie badania ankietowego, mogą wydawać się trudne do pogodzenia ze
sobą, jak choćby postulat poszerzenia szkoleń SMOK o praktyczne przykłady,
a jednocześnie skrócenie czasu szkoleń SMOK. Mimo wszystko pogłębiona refleksja nad tym, jak
można by jeszcze lepiej skonfigurować poszczególne elementy i parametry szkolenia, jest jak
najbardziej uzasadniona i wskazana. Warto tu też dodać, że w świetle wysokich ocen ośrodków
doskonalenia oraz interesariuszy co do poziomu gotowości szkoleń SMOK do użytku,
ewentualne modyfikacje tych szkoleń powinny mieć już tylko charakter kosmetyczny,
niezmieniający zasadniczych założeń leżących u podstaw idei modelu SMOK.
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V. Podsumowanie
W świetle danych uzyskanych z ankiet, rozmów z respondentami oraz materiałów dodatkowych
należy stwierdzić, że 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;
może potencjalnie dość szybko „wejść w krwioobieg“ systemu edukacyjnego;
ma potencjał do dalszego rozwoju;
ma potencjał wpływania na rozwój polityki edukacyjnej, zarówno lokalnej,
regionalnej i krajowej.

Pomimo iż ilość instytucji przystępujących do Partnerstwa Społecznego projektu SMOK,
rozporządzeń, interpelacji poselskich, rekomendacji itd. wynikających i opierających się
o projekt SMOK, wzmianek medialnych o projekcie, cytowań projektu (w tym w naukowych
publikacjach), publikacji w ramach projektu, kontaktów z decydentami celem upowszechniania
projektu, oraz konferencji i warsztatów organizowanych przez inne instytucje, niż ODiTK, jest
raczej skromna, to jednak wszystkie ankietowane instytucje i osoby, zarówno z poziomu
lokalnego, regionalnego jak i krajowego deklarowały chęć współpracy z ODiTK w ramach SMOK
oraz chęć wykorzystania wyników działań i doświadczeń SMOK, uważając je za bardzo ważne
i wartościowe ze społecznego punktu widzenia.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że model doskonalenia SMOK jest
skuteczny i gotowy do wdrożenia na szerszą skalę
.
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