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DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Projekt Comenius Regio pt: ,,Dobrze, ¿e ka¿dy jest
inny� by³ realizowany w ramach umowy partnerskiej
pomiêdzy Gmin¹ Dêbnica Kaszubska, O�rodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli w S³upsku, Zespo³em Szkó³ w Dêbni-
cy Kaszubskiej oraz trzema instytucjami partnerskimi
z Turcji.

Celem projektu by³o miêdzy innymi wypracowanie
projektów edukacyjnych promuj¹cych region, wzmoc-
nienie wspó³pracy pomiêdzy lokalnymi w³adzami o�wia-
towymi w Polsce i w Turcji oraz zwiêkszenie kompe-
tencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Projekt trwa³
dwa lata i zakoñczy³ siê we wrze�niu bie¿¹cego roku.

Praca badawcza
W czasie realizacji projektu systematycznie by³y

prowadzone badania, które mia³y na celu przeanalizo-
wanie wp³ywu dzia³añ projektowych na jego uczestni-
ków � poziom samooceny. Projekt badawczy sk³ada³
siê z czterech etapów. Pierwszy z nich obejmowa³ prze-
prowadzenie ukrytych, nieformalnych wywiadów, za-
równo z pracownikami O�rodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w S³upsku, jak i nauczycielami z Gimnazjum
w Dêbnicy Kaszubskiej.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e respondenci przy bada-
niu samooceny, mogliby j¹ zawy¿aæ, w przypadku jaw-
no�ci projektu badawczego, zastosowano wywiad ukry-
ty, który pozwoli³ zachowaæ obiektywno�æ i swobodê
w wypowiedziach osób badanych. Jest to bardzo istot-
ne z punktu widzenia badañ wej�ciowych, które stano-
wi³y podstawê do pó�niejszej analizy i ewaluacji. Same
za� rozmowy z uczestnikami projektu, nie by³y nagry-
wane na ¿aden elektroniczny no�nik, a jedynie zapisy-
wane w formie papierowej.

Drugi etap badañ obejmowa³ m³odzie¿ szkoln¹
z Gimnazjum w Dêbnicy Kaszubskiej. W tym przypad-
ku pos³u¿ono siê metod¹ testu zdañ niedokoñczonych
oraz tworzeniem odpowiedzi w postaci mapy my�li.

W trzecim etapie badania pos³u¿ono siê sonda¿em
diagnostycznym. W fachowej literaturze z zakresu so-
cjologii, metodê sonda¿u zaleca siê stosowaæ szczegól-
nie wtedy, gdy pragniemy dowiedzieæ siê o opiniach (tak-

� ¿e przekonaniach) respondentów na temat interesuj¹-
cych ich spraw oraz o tym, jak je oceniaj¹ i co o nich
wiedz¹ lub chcieliby siê dowiedzieæ.

W koñcowym etapie badania przeprowadzono: ana-
lizê wszystkich dokumentów �ród³owych i danych em-
pirycznych oraz porównanie wyników badañ uzyskanych
w czasie realizacji projektu. Wykonanie tego zadania da³o
pe³ny obraz rozwoju samooceny uczestników projektu.

Wnioski z badañ
Dziêki wizytom w krajach partnerskich, czyli mo-

bilno�ci do Turcji, uczestnicy projektu zwiêkszyli swoj¹
�wiadomo�æ miêdzykulturow¹. Poznali now¹, ca³kowi-
cie inn¹ ni¿ polska, kulturê � nie tylko w rozumieniu et-
nicznym, czy pañstwowym, ale przede wszystkim od-
mienn¹ kulturê pracy nauczyciela, dyrektora, ucznia
i ca³ej szko³y.

Równie¿ badana m³odzie¿, która przygotowywa³a
ro¿ne zadania dla partnerów z Turcji, wskazywa³a, ¿e
ich kompetencje spo³eczne uleg³y zwiêkszeniu. Wymie-
nia³a m.in. kompetencje jêzykowe � mo¿liwo�æ skon-
frontowania swojego warsztatu jêzykowego z osobami
mówi¹cymi w innym jêzyku.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli
w szkoleniach, dziêki którym podnosili swojej kompeten-
cje. Zwiêkszy³a siê ich wiedza z zakresu wykorzysty-
wania innowacyjnych i aktywnych metod nauczania. Na-
uczyciele w swych wypowiedziach wyra¿ali du¿e
zainteresowanie prac¹ z wykorzystaniem metody pro-
jektu. Uznali za warto�ciowe i twórcze do�wiadczenie,
jakim by³o najpierw tworzenie scenariuszy zajêæ, a na-
stêpnie realizowanie ich metod¹ projektu.

Dla wielu nauczycieli by³ to pierwszy projekt euro-
pejski, w którym brali udzia³. Podczas realizacji poszcze-
gólnych zadañ mogli bli¿ej zapoznaæ siê z procedur¹ re-
alizacji takich programów i poczuæ du¿y ich wp³yw na
codzienn¹ pracê szko³y.

Wspó³praca miêdzy partnerami by³a okazj¹ do zdo-
bywania nowych do�wiadczeñ i praktyk w zakresie
atrakcyjnych form pracy z uczniem metod¹ projektu
i szeroko rozumianej edukacji. Wypracowane dobre prak-
tyki zosta³y w³¹czone do codziennej pracy uczestników
projektu. ö
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