ISKRY
KONCEPCJA WIELOWYMIAROWEGO
MODELU WSPARCIA SYSTEMU 
EDUKACJI W POLSCE 
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU 
ŚWIETLICA 2.0.

“

Każdy ekspert jest ekspertem
od tego, co było. Nie ma żadnego 
eksperta od tego, co będzie. Jeżeli chce
się zostać „ekspertem” od przyszłości,
trzeba zastąpić doświadczenie wizją.
Dawid Ben-Gurion
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KONCEPCJA WIELOWYMIAROWEGO MODELU WSPARCIA
SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE 
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ŚWIETLICA 2.0.
Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030

INSTYTUT
NOWEJ
EUROPY
FUNDACJA INSTYTUT NOWEJ EUROPY
kontakt@ine.org.pl
Instytut Nowej Europy (INE) to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą
w obszarze gospodarki, polityki i systemu prawnego w kontekście krajowym oraz międzynarodowym.
Nasza działalność ma na celu merytoryczne wspieranie procesów podejmowania strategicznych
dla państwa decyzji poprzez przygotowywanie propozycji rozwiązań w formie postulatów do realizacji,
a także konkretnych rozwiązań legislacyjnych i uczestniczenie w procesie wcielania ich w życie.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

INNOWACJE

STOSUNKI I BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE

PRAWO, PODATKI
I SPOŁECZEŃSTWO

▪ Przyszłość administracji

▪ Infrastruktura i geopolityka

▪ System podatkowy

▪ Sprawy europejskie

▪ Regulacje gospodarcze

▪ Trójmorze

▪ Analiza legislacji i monitoring

publicznej

▪ Efektywna współpraca

pomiędzy ministerstwami

▪ Polityka innowacyjna
▪ Polityka przemysłowa
▪ Cyfryzacja kraju
▪ Podnoszenie wiedzy

ekonomicznej obywateli

▪ Bliski Wschód
▪ Wschód

(tereny dawnego ZSRR)

▪ Wzmacnianie bezpieczeństwa

Polski

▪ Smart City

Kontakt w sprawie współpracy: kontakt@ine.org.pl
Więcej informacji o Instytucie na stronie: www.ine.org.pl

życia publicznego

▪ Promocja zrównoważonego

rozwoju

▪ Wspieranie rozwoju

kulturowego kraju

▪ Działania na rzecz rodziny
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SŁOWO 
WSTĘPNE
Celem raportu jest prezentacja głównych założeń
projektu Świetlica 2.0, pierwszego etapu programu
ISKRY1 – wielowymiarowego modelu wsparcia
systemu edukacji w Polsce – stanowiącego próbę
odpowiedzi na zmiany zachodzące po stronie
popytu na kompetencje przyszłości.
Szczegółowej analizie poddany zostanie także
sposób funkcjonowania systemu edukacji
jako fundamentu sprawnie i efektywnie
działającej gospodarki. Z kolei podstawowe
rekomendacje będą dotyczyć proinnowacyjnego
podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim,
z uwzględnieniem holistycznego sposobu
projektowania polityki systemu edukacji.

Celem głównym projektu jest
powołanie do życia powszechnego
systemu wspierającego rozwój
talentów jego uczestników
– istotnych z punktu widzenia
kompetencji przyszłości

W niniejszym raporcie zapis „ISKRY” wskazuje
na nazwę projektu. Z kolei „Iskry” to uczniowie szkół
podstawowych, którzy mają zostać objęci programem.
1
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Idea programu ISKRY to pomysł na podanie
pomocnej dłoni wszystkim utalentowanym
dzieciom, niezależnie od miejsca gdzie uczęszczają
do szkoły. Program to próba wyrównania szans
poprzez umożliwienie korzystania z innowacyjnego
miejsca - Świetlicy 2.0, dostępnej w każdej polskiej
szkole, pomagającej dzieciom rozwinąć swoje
zdolności.
Projekt Świetlic 2.0 to jeden z kilku projektów
w programie ISKRY. Jest dedykowany szkołom
i wspiera rozwój kreatywności uczniów. Wymyślony
został przeze mnie, przedyskutowany i opracowany
z metodykami i pedagogami na co dzień
pracującymi z młodzieżą.
Mam nadzieję, że składowa programu ISKRY
– projekt Świetlic 2.0, zmieni realne szanse
utalentowanej młodzieży w naszym kraju, a cały
program przyczyni się do rozwoju społeczności
wspierającej przyszłych przedsiębiorców –
innowatorów.
Program ISKRY w swoich założeniach oferuje
proste, możliwe do realizacji i skuteczne wsparcie
dla systemu edukacji.
Należy go traktować zarówno jako punkt wyjścia
do dyskusji na temat zmiany roli i znaczenia
szkół w dobie aktualnie dokonujących się zmian
społeczno-gospodarczych, a także jako podstawę
do tworzenia innowacyjnych rozwiązań przy
projektowaniu jednej z ważniejszych polityk
publicznych, jaką jest edukacja.
Zawarte w opracowaniu badania i komentarze
sugerują, że ta projakościowa zmiana podejścia
do systemu nauczania wydaje się być nie tyle
potrzebna, co nieunikniona.
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DIAGNOZA
SYTUACJI
POLSKIEJ
INNOWACYJNOŚCI
Jako naród mamy zdolność tworzenia
błyskotliwych i przełomowych innowacji.
Wśród tych najciekawszych możemy wymienić
kevlar, klej cyjanoakrylowy, wykrywacz metali,
promieniotwórczość, endoskop, grafen. Wszystkie
te technologie, mimo że zostały wynalezione
przez Polaków, szanse na faktyczne rozwinięcie
i wdrożenie uzyskały dopiero w innych krajach.
Przyczyn utraconych możliwości w zakresie
czynnego uczestnictwa naszego kraju
w rozwoju nowych polskich technologii można
rozpatrywać w wielu kategoriach. Po pierwsze
ze względu na niedostrzeżenie potencjału
tkwiącego w tworzonych przez wynalazców
i naukowców technologiach. Po drugie z uwagi
na brak odpowiednich instrumentów rozwoju,
stanowiących podstawę implementacji
innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji.
Kolejna kwestia dotyczy braku odpowiedniego
ekosystemu wsparcia innowacji w zakresie
spójnych i komplementarnych działań
specjalistów z różnych dziedzin. Chodzi o budowę
interdyscyplinarnego środowiska wychodzącego
poza schemat tzw. kultury silosowej (myślenia
sektorowego i tunelowego). Wszystkie te wskazane
asumpty są równie ważne oraz ściśle ze sobą
korelują.
Rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów jest
program ISKRY, który oferuje zmianę paradygmatu
rozwoju innowacji. W swojej misji proponuje
on po pierwsze prowadzenie działań mających
na celu identyfikację talentu i jego rodzaju, a także
posiadanych potrzeb i ograniczeń. Po drugie
program, który zawiera kompleksowy system
wsparcia, umożliwia spersonalizowane podejście
w zakresie wydobywania potencjału każdego
uczestnika projektu oraz jego dalszy rozwój.

Jednym z pierwszych etapów
usprawniania procesu
rozwoju innowacji powinno
być właściwe zaprojektowanie
programów wsparcia edukacji,
zorientowanych na poszukiwanie
i rozwijanie umiejętności
i kompetencji gwarantujących
trwały i zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy.

Niniejszy dokument ma na celu prezentację
pierwszego etapu projektu ISKRY – Świetlic 2.0,
który zakłada powstanie placówek:
▪ powszechnych

(dedykowanych każdej szkole podstawowej),

▪ bezpłatnych

(udział w zajęciach jest dla uczniów bezpłatny),

▪ ustandaryzowanych pod względem
wyposażenia w pomoce naukowe

(materiały przede wszystkim polskich producentów),

▪ wyposażonych w odpowiednie materiały
dydaktyczne
(jako narzędzia dla przeszkolonej kadry),

▪ sprawdzonych

(popartych etapem pilotażowym),

▪ spójnych

(zaplanowanych systemowo: tworzenie społeczności
zarówno opiekunów świetlic, jak również jej adeptów),

▪ integralnych

(świetlice stanowią uzupełnienie i wsparcie
dla funkcjonującego systemu edukacji).
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Z dokonanych obserwacji wynika, że obecnie funkcjonujący system edukacji nie jest wystarczająco
dostosowany do zdiagnozowanych kompetencji przyszłości. Dotychczas stosowane rozwiązania stawiają
wiele barier w drodze do rozwoju kompetencji w wymiarze interdyscyplinarnym. Wśród główny ograniczeń
wymienia się wiek dziecka, podstawę programową, jak również edukację przedmiotową.
Proponowana wizja wsparcia systemu edukacji dąży do tworzenia twórczej przestrzeni, w której ścierają
się różne wizje i perspektywy. To koncepcja, w której w proces nauczania poza dziećmi, nauczycielami
i rodzicami zaangażowani będą także specjaliści z zakresu rozwoju złożonych kompetencji wśród
dzieci i młodzieży, jak i osoby wywodzące się z praktyki zawodowej, na przykład konstruktorzy i project
managerowie (true teachers).

WSPÓŁCZESNY SYSTEM
SZKOLNICTWA, CZYLI O DEFICYCIE
INNOWACYJNOŚCI
Jednym z najważniejszych parametrów
gospodarki, który decyduje o jej konkurencyjności,
jest innowacyjność. Jak czytamy w komunikacie
prasowym KMPG Polskiej Gospodarce
Potrzeba Liderów Innowacji z 2014 r., spośród
487 działających w Polsce przedsiębiorstw
zatrudniających minimum 50 osób, aż 90%
popularyzatorów innowacji stwierdza, że znacznie
wpłynęły one na poprawę jakości oferowanych
przez nich usług i produktów.

Jednocześnie oficjalny ranking European Innovation
Scoreboard 2018 country ranking, zamieszczonym
w raporcie European Innovation Scoreboard 2018:
Europe must deepen its innovation edge, wskazuje,
że Polska plasuje się na szóstym miejscu
od końca pod względem poziomu wydajności
innowacyjnej. Za nami znajdują się jedynie państwa
takie jak: Węgry, Bułgaria, Macedonia, Rumunia
i Ukraina.

Poziom wydajności innowacyjnej w krajach OECD w latach 2011 i 2018
0,900

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

UA

RO

MK

BG

HR

PL

RS

TR

LV

SK

HU

LT

EL

ES

IT

MT

CY

SI

CZ

PT

EE

EU

FR

IE

IL

IS

AT

DE

UK

NO

BE

LU

NL

DK

FI

SE

wyniki w zakresie innowacyjności w 2018 r.:
słabi innowatorzy

średni innowatorzy

średnia europejska

mocni innowatorzy

wyniki w zakresie innowacyjności w 2011 r.:
Źródło: European Innovation Scoreboard 2018: Europe must deepen its innovation edge, European Commission, 2018.

liderzy innowacji
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Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukać
się w ograniczeniach wynikających z wysokich
kosztów prowadzenia badań naukowych, jak
też w niechęci przedsiębiorców do podejmowania
ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych
rozwiązań i produktów. Warto jednak zaznaczyć,
że prawdziwy powód może leżeć znacznie głębiej,
w tym u podstaw kształcenia dzieci i młodzieży
w szkołach.
Szkoła jest z pewnością jedną z ważniejszych
form życia społecznego. System edukacji,
jego powstanie i tworzenie zapoczątkowane
zostało już w I w. n.e. W Polsce funkcjonujący
system edukacji bazuje na założeniach, w myśl
których w czasie 45-minutowej jednostki lekcyjnej
przekazywane są takie same treści określonej
grupie wiekowej (model klasowo-lekcyjny, którego
koncepcję opracował w wieku XV J. Sturm).
Jest to jeden z najpopularniejszych i szeroko
rozpowszechnionych systemów w wielu krajach
europejskich. Co nie oznacza, że jest to system
bez wad, którego nie należy poddawać krytyce.
Wręcz przeciwnie. Do głównych wad tego systemu
należy zaliczyć:
▪ przeładowanie podstaw programowych,
▪ testowanie bazujące na dopasowaniu
odpowiedzi do klucza rozwiązań,
▪ koncentrację na zaliczenia egzaminów
końcowych,
▪ nieaktualną wiedzę podręcznikową,
która z natury pozbawiona jest możliwości
praktycznego zastosowania.
Ważniejsze jest jednak to, że w odniesieniu
do tempa zmian otoczenia zewnętrznego tak
zbudowany system z czasem staje się po prostu
dysfunkcjonalny. Traci on swoją funkcję
zasadniczą, jaką jest przygotowanie do dorosłości,
w tym wejście na rynek pracy z odpowiednim
przygotowaniem merytoryczno-empirycznym.
System oferowany przez koncepcję Świetlica 2.0.
stanowi ciekawą, sprawdzoną i nisko kosztową
formę doskonalenia nauczania, zorientowaną
na rozwój umiejętności i kompetencji uczniów
z ich praktycznymi zastosowaniami.
Szkoła od kilkunastu lat próbuje wychodzić
naprzeciw wyzwaniom nowoczesności,
wprowadzając klasy profilowane, nowatorskie
rozwiązania dotyczące treści nauczania

czy ciekawe metody aktywizujące. Nie brak jest
także rozmaitych projektów, które mają na celu
ulepszenie szkolnictwa, jak choćby nałożenie
w roku 2017 przez Parlament Europejski i Radę
obowiązku rozwijania w szkołach kompetencji
kluczowych, wśród których siódmą jest
inicjatywność i przedsiębiorczość. Program
Świetlica 2.0 zdaje się być doskonałym
uzupełnieniem wymaganego od szkół rozwijania
kompetencji, zwłaszcza tych, które dotyczą
innowacyjności, zdolności podejmowania ryzyka
i planowania działań prowadzących do osiągnięcia
zamierzonych celów.

Założeniem programu jest
wkroczenie w rzeczywistość
świetlic szkolnych. A zatem
nie całkowita reorganizacja
systemu szkolnictwa,
lecz znalezienie formy
wsparcia, która przyczyni się
do osiągnięcia pożądanego
celu – identyfikowania
i kształtowania umiejętności
i kompetencji, które będą
w stanie sprostać wyzwaniom
gospodarki przyszłości.
Warto zaznaczyć, że na rynku istnieją już rozmaite
formy wspomagające rozwój edukacyjny dzieci,
stanowiące odpowiedź na potrzeby rynkowe
i społeczne zachodzących zmian. Mowa
tu o szkołach waldorfskich, demokratycznych,
edukacji montessori czy nawet edukacji
domowej, które są rozwiązaniami sprawdzonymi,
z oferującymi wymierne efekty wychowawcze.
Dostępne są także różnego rodzaju kursy, które
można podjąć w ramach zajęć dodatkowych
(płatnych) w celu ponadstandardowego rozwoju
umiejętności i kompetencji. Wspomniane formy
mają jednak zasadniczą wadę, są przeznaczone
dla wąskiej grupy użytkowników, nierzadko
są też kosztowne. Projekt Świetlica 2.0 zakłada
powszechny i bezpłatny dostęp do kompletnego
i efektywnego systemu dla wszystkich uczniów
w każdej szkole podstawowej w Polsce.

“

Moje przesłanie brzmi: rozwój
emocjonalny dziecka jest
nieskończenie bardziej ważny
niż jego rozwój intelektualny.
Nowa Summerhill,
Alexander Sutherland Neill
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KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI
INFORMATYZACJA
ŚWIATA

GLOBALNA
DŁUGOWIECZNOŚĆ

przyrost tworzonych
informacji na niespotykaną
dotąd skalę

wydłużający się czas życia
przeciętnego człowieka
oraz zmienny charakter
kariery i nauki

większa złożoność
i wielowymiarowość
rynku pracy

Myślenie
projektowe

Transdyscyplinarność

Określanie
znaczenia

ROZWÓJ
GLOBALNYCH
KORPORACJI

Biegłość
w posługiwaniu
się nowymi
mediami
Myślenie
adaptacyjne
Inteligencja
społeczna

Zarządzanie
w warunkach
przeciążenia
poznawczego

Współpraca
wirtualna
Kompetencje
międzykulturowe

Myślenie
obliczeniowe

POWSTAWANIE
INTELIGENTNYCH
SYSTEMÓW I MASZYN
sztuczna inteligencja
zajmująca miejsce
pracy ludzi

NOWE MEDIA
nowatorskie narzędzia
komunikacji globalnej,
które wymagają
nowych umiejętności
w celu ich skutecznego
wykorzystywania

GLOBALNIE
POŁĄCZONY ŚWIAT
zwiększenie sieci powiązań
na różnych poziomach
życia ekonomicznego,
politycznego
i społecznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FUTURE WORK SKILLS 2020, Institute for the Futhure et University of Phoenix, 2020

Raport Future Work Skills 2020 wykonany
na podstawie badania przeprowadzonego
przez Institute for the Future i University of
Phoenix wyodrębnia kompetencje nazywane
kompetencjami przyszłości. Kompetencje
te są kluczowe ze względu na ich przystawalność
do potrzeb gospodarki XXI w. Wśród nich
wyróżniono podział na dwa zasadnicze obszary:
kompetencje twarde – konkretne i mierzalne oraz
miękkie – dotyczące umiejętności społecznych
i interakcji. Raport sporządzono na podstawie
sześciu zmiennych, warunkujących kierunki
rozwoju przyszłego rynku pracy.

Zmienne te, według autorów raportu, to:

▪ globalna długowieczność (wydłużający się czas

życia przeciętnego człowieka oraz zmienny charakter
kariery i nauki),

▪ powstawanie inteligentnych systemów i maszyn

(sztuczna inteligencja zajmująca miejsce pracy ludzi),

▪ informatyzacja świata (przyrost tworzonych
informacji na niespotykaną dotąd skalę),

▪ nowe media (nowatorskie narzędzia komunikacji
globalnej, które wymagają nowych umiejętności
w celu ich skutecznego wykorzystywania),

▪ rozwój globalnych korporacji (większa złożoność
i wielowymiarowość rynku pracy),

▪ globalnie połączony świat (zwiększenie

sieci powiązań na różnych poziomach życia
ekonomicznego, politycznego i społecznego).
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Raport z jednej strony wskazuje, że niezbędnymi umiejętnościami są: analizowanie danych, krytyczne
myślenie, rozwiązywanie problemów, wykorzystywanie różnorodnych narzędzi i technik dla skutecznego
przyswajania dużej ilości informacji. Z drugiej natomiast podkreśla duże znaczenie kompetencji
społecznych i kreatywności, pozwalających na wyjście poza schematy w drodze do osiągnięcia życiowych
sukcesów. Wskazane w raporcie kompetencje przyszłości to:

01.

SENSE-MAKING
określanie znaczenia, umiejętność określenia
głębszego znaczenia lub nadawanie znaczenie
tego, co jest wyrażane.

02.

SOCIAL INTELLIGENCE
inteligencja społeczna, czyli zdolność
do komunikowania się w prosty i bezpośredni
sposób, rozumienia emocji i wchodzenia
w relacje międzyludzkie.

03.

NOVEL & ADAPTIVE THINKING
myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu
problemów oraz wymyślaniu rozwiązań
i odpowiedzi wykraczających poza schemat.

04.

CROSS-CULTURAL COMPETENCY
kompetencje międzykulturowe, czyli zdolność
do działania w zróżnicowanym środowisku
kulturowym.

05.

COMPUTATIONAL THINKING
myślenie obliczeniowe, zdolność przetwarzania
dużej liczby informacji i rozumowania opartego
na danych.

06.

NEW-MEDIA LITERACY
biegłość w posługiwaniu się nowymi mediami,
w tym umiejętność budowania przekazu
w oparciu o nowe media.

07.

TRANSDISCIPLINARITY
transdyscyplinarność, umiejętność rozumienia
pojęć przez pryzmat wielu dyscyplin.

08.

DESIGN MINDSET
myślenie projektowe, czyli zdolność realizacji
skoordynowanych działań dla osiągnięcia

09.

COGNITIVE LOAD MANAGEMENT
zarządzanie w warunkach przeciążenia
poznawczego, zdolność do efektywnego
funkcjonowania poznawczego wśród wielu
bodźców i zalewu informacji z zewnątrz
poprzez umiejętność filtrowania i wyłapywania
tych najbardziej wartościowych.pożądanych,
użytecznych celów.

10.

VIRTUAL COLLABORATION

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FUTURE WORK SKILLS
2020, Institute for the Futhure et University of Phoenix, 2020

współpraca wirtualna, zdolność do pracy
z zespołem w warunkach komunikacji zdalnej
w taki sposób, aby była to praca wydajna,
a jednostki wchodzące w skład grupy pracowały
w sposób zaangażowany.
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W raporcie Kompetencje Przyszłości – jak
je kształtować w elastycznym ekosystemie
edukacyjnym? przygotowanym przez DELab UW
na zlecenie PFR i Google czytamy, że jedynie 26%
badanych studentów oceniło swoje przygotowanie
do zawodu otrzymane podczas nauki na uczelni
wyższej jako wystarczające. Według omawianego
raportu kluczowe dla człowieka stają się
te kompetencje, które pozwalają wykorzystywać
możliwości płynące z użycia sztucznej inteligencji
czy nowych, potężniejszych systemów
informatycznych. Zalicza się do nich:
▪ kompetencje poznawcze, obejmujące zarówno
kreatywność, jak i umiejętność logicznego
myślenia i rozwiązywania problemów,
a co za tym idzie budowania nowych narzędzi
poznawczych,
▪ kompetencje społeczne, do których należą
inteligencja emocjonalna, umiejętność
współpracy, przywództwo i przedsiębiorczość,

Skokowy rozwój technologii,
a co za tym idzie wysoka dynamika
zmian rynku pracy, wymusza
tworzenie nowych narzędzi
i sposobów dostosowywania
się, w tym zmiany podejścia
do kwestii rozwoju najbardziej
pożądanych umiejętności
i kompetencji. Już dziś należy
więc tworzyć środowiska
zdobywania i rozwijania wiedzy,
które w skuteczny i efektywny
sposób będą w stanie wychodzić
naprzeciw pojawiającym
się wyzwaniom społecznogospodarczym.

▪ kompetencje cyfrowe, wśród których, oprócz
programowania wykorzystującego analizę
danych przez systemy AI, wymienia się także
cyberbezpieczeństwo.

Podsumowując powyższe informacje, widzimy, jak duży jest wachlarz kompetencji, które okazują się
niezbędne przy obsługiwaniu nowych narzędzi obliczeniowych (systemy wspomagane przez sztuczną
inteligencję), rozproszonych (umieszczonych w chmurach obliczeniowych), znajdujących się w przestrzeni
wirtualnej. Dokonujące się zmiany wymuszają nie tylko potrzebę rozwoju umiejętności technicznych,
ale, co ważniejsze, wywierają presję na zwiększoną gotowość człowieka do współpracy z innymi ludźmi
za pomocą pojawiających się rozwiązań informatycznych. Co za tym idzie, zmienia się nie tylko przestrzeń
współpracy, ale także charakter relacji w nich powstających.
Prezentowana koncepcja wsparcia systemu edukacji zdaje się dawać realną szansę realizacji tego celu.
Stwarza ona bowiem środowisko propagacji wiedzy, pomysłów i umiejętności na płaszczyznach:

ISKRA

ISKRA

EDUKATOR

EDUKATOR

MENTOR
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KONCEPCJA
ŚWIETLIC 2.0
Projekt Świetlica 2.0 zakłada stworzenie w każdej
polskiej szkole miejsc nowego typu – przyczółków
innowacji. Zaprojektowane przestrzenie będą
wyposażone w odpowiednią infrastrukturę
i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Prowadzący
zajęcia (edukatorzy), dzięki sprawdzonej
metodologii, będą w stanie w efektywny sposób
wydobywać z dzieci (głównych beneficjentów
programu ISKRY) drzemiący w nich potencjał
i rozwijać talenty. Świetlice 2.0 będą tworzyły
system wspierających się społeczności.
Całość dopełni zespół mentorów, który będzie
dbał o merytorykę edukatorów oraz właściwe
prowadzenie talentów (Iskier).
Należy przy tym podkreślić, że projekt ma charakter
powszechny, co oznacza, że będzie on realizowany
w każdej zgłoszonej do programu szkole.
W ramach zajęć wykorzystywane będą nowatorskie
narzędzia edukacyjne polskich twórców.
Ich przykładowy zestaw został opisany poniżej
(tabela 1). Z kolei prowadzącymi edukatorami
będą pracownicy szkół lub osoby z zewnątrz,
odpowiednio przeszkolone przez zespół
specjalistów programu ISKRY.

Projekt Świetlice 2.0 nie ma być
rewolucją w szkołach, nie stanowi
też propozycji reformy
edukacji. Jest on natomiast
elementem programu wsparcia,
polegającym na stworzeniu
środowiska otwierania umysłów,
identyfikowania oraz wsparcia
osób przejawiających szczególne
umiejętności i kompetencje.

Świetlice 2.0, dzięki wyposażeniu we właściwe
pomoce dydaktyczne będą także oferować
prowadzenie lekcji dla dzieci wykluczonych
z powodu ich potrzeb specjalnych, takich jak
zespół Aspergera, autyzm czy niepełnosprawności
ruchowe i czuciowe. Jest to działanie, które
ma na celu zwiększenie atrakcyjności projektu
oraz zwiększenie poziomu jego akceptowalności
wśród odbiorców projektu.
W dalszym etapie dzieci, u których stwierdzone
zostaną szczególne zdolności, objęte zostaną
programem stypendialnym, w ramach którego
uzyskają one wsparcie indywidualnego mentora,
a także możliwość brania udziału w dedykowanym
programie nauczania. Zasugerowany program
stypendialny powinien zostać opracowany
i koordynowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju
we współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczorozwojowymi, jak i instytucjami otoczenia biznesu.
Opisane powyżej etapy będą już częścią
wspomnianego na wstępie całościowego
programu ISKRY, który zakłada budowę
kompleksowego systemu wsparcia rozwoju
innowacyjnych kompetencji i umiejętności,
począwszy od ich zdiagnozowania,
po komercjalizację wiedzy i umiejętności na rynku
dóbr i usług.
Szczegółowy harmonogram etapów projektu
znajduje się poniżej.
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CEL GŁÓWNY
PROJEKTU

Jedynymi z dobrych
praktyk nauczania
jest metoda STEAM

Celem głównym projektu jest
zbudowanie społeczności
nastawionej na wsparcie
indywidualnych predyspozycji
dzieci, istotnych z punktu
widzenia ich twórczego
i przedsiębiorczego myślenia.

CELE
SZCZEGÓŁOWE
PROJEKTU

STEAM
akronim STEAM został utworzony od ang. Science, Technology, Engineering, Arts i Mathematics
– nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Jest to nurt promujący interdyscyplinarne podejście
do nauczania. W odróżnieniu od pierwotnego STEM, sztuka jest tu elementem uważanym za konieczny
dla podniesienia efektywności całego procesu, dzięki rozwojowi kompetencji społecznych i poznawczych.
Przykłady sukcesów takich twórców jak Albert Einstein, Richard Feynman czy Leonardo da Vinci leżą
u podstaw tego założenia.
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DLA UCZESTNIKÓW
(ISKIER)
▪ możliwość uczestniczenia i współtworzenia
społeczności nastawionej na rozwój
umiejętności i kompetencji,
▪ praca w oparciu o katalog dobrych praktyk
współpracy i rozwiązywania problemów
w oparciu o najnowsze trendy.

DLA NAUCZYCIELI
▪ wzrost kompetencji edukatorów dzięki
współtworzeniu społeczności Iskier,
▪ poznanie interdyscyplinarnych metod
nauczania z uwzględnieniem specjalnych
potrzeb edukacyjnych dzieci,
▪ pozyskane doświadczenie w projekcie ISKRY
będzie kapitałem, który może zostać wniesiony
w pracę nad przyszłą reformą edukacji,
▪ przywrócenie rangi zawodu nauczyciela
jako specjalisty w zakresie rozwoju dziecka.

DLA DZIECI
▪ wpojenie dzieciom uniwersalnych zasad
leżących u podstaw skutecznego działania,
w tym zwiększanie ich świadomości,
że przeszkody są normalnym elementem
realizacji każdego pomysłu, a porażka jest
etapem dochodzenia do założonego celu
i źródłem doświadczenia,
▪ pobudzenie przedsiębiorczego myślenia:
absolwenci projektu Świetlic 2.0 będą
nie tylko posiadać zdolność adaptacji
na nowych rynkach pracy (specjaliści),
ale także je tworzyć (przedsiębiorcy).

DLA SZKOŁY
▪ budowa nowoczesnej infrastruktury
edukacyjnej świetlic w szkołach,
▪ promowanie kultury rozwoju innowacyjnych
metod nauczania i samorozwoju.

DLA RODZICÓW
▪ zwiększenie zaufania do szkół i pedagogów
jako partnerów dla rodziców w wychowywaniu
i edukacji dzieci,
▪ wzmocnienie świadomości o współczesnych
wyzwaniach edukacyjnych oraz oczekiwaniach
rynku pracy.

DLA SYSTEMU
EDUKACJI
▪ przyjęcie jako standard miękkich form
nauczania w obowiązującym systemie
edukacji, jak np. nauka pracy w grupie
czy wsparcie diagnostyczne,
▪ wsparcie systemu edukacji o elementy
będące podstawą rozwoju kompetencji
kluczowych i niezbędnych na coraz szybciej
zmieniających się rynkach pracy,
▪ rozwój metodologii edukacji przedsiębiorczości
XXI w.

“

Gdy emocje są wolne, intelekt
zadba o siebie.
Nowa Summerhill,
Alexander Sutherland Neill
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01.

STRUKTURA
I KADRA
PROJEKTU
Jednym z kluczowych aspektów wpływających
na sukces programu jest właściwe zbudowanie
kadry edukatorów – opiekunów Świetlic 2.0.
Edukatorzy ci będą podejmowali współpracę
z rodzicami, konsultując z nimi swoje
spostrzeżenia.
Opiekun Świetlicy 2.0 będzie wyposażony
w innowacyjne materiały i pomoce naukowe
(opisane w rozdziale pt. „Nowoczesne narzędzia
dydaktyczne”), których zadaniem, poza funkcją
edukacyjną, będzie inspirowanie uczestników
zajęć także do samodzielnego, kreatywnego
i otwartego myślenia, zachęcanie do przekraczania
się w zabawie, wymyślanie własnych pomysłów
na ich wykorzystanie (myślenie nieszablonowe).
Opiekun Świetlicy będzie wspierany merytorycznie
przez zespół ekspertów. W jego skład wejdą
specjaliści odpowiedzialni za kwestie merytoryczne
realizacji projektu, jak szkolenia edukatorów,
dobór materiałów dydaktycznych, bieżąca ocena
predyspozycji uczniów czy metodologia badań
i nauczania. Zakłada się również, że opiekun
będzie miał pełną swobodę w doborze swoich
współpracowników, tak aby miejsce Świetlicy było
dostępne w jak najszerszym zakresie.
Ocena pracy opiekuna odbędzie się w drodze
ewaluacji efektów jego działań, będącej podstawą
do opracowania zindywidualizowanego programu
szkoleń, mających na celu podnoszenie kwalifikacji
specjalistycznych, pewności siebie, poczucia
sprawczości i autonomiczności.
Ocena opiekuna nie tyle ma być narzędziem
służącym kontroli i elementem zarządzania,
co stanowić sposób jego wspierania
i rozwoju. Szkolenie opiekunów powinno mieć
na celu budowanie autorskiego, jak również
autonomicznego charakteru Świetlic 2.0. Zwiększa
to siłę i skalowalność programu dzięki pobudzaniu
oddolnej inicjatywy oraz budowaniu współpracy

Zamysłem projektu nie jest
budowanie systemu kontroli,
ale podjęciem działań
ukierunkowanych na stworzenie
efektywnego i skalowalnego
systemu bazującego na budowie
społeczności opiekunów

02.

WARUNKI
TECHNICZNE
Szkoła, przystępując do projektu Świetlica 2.0, musi
wykazać gotowość przeznaczenia pomieszczenia,
w którym będą prowadzone zajęcia. Pomieszczenie
to powinno być dostosowane według zaleceń
ekspertów programu. co stanowić sposób
jego wspierania i rozwoju. Szkolenie opiekunów
powinno mieć na celu budowanie autorskiego, jak
również autonomicznego charakteru Świetlic 2.0.
Zwiększa to siłę i skalowalność programu dzięki
pobudzaniu oddolnej inicjatywy oraz budowaniu
współpracy opartej na zaufaniu.
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03.

HARMONOGRAM PROJEKTU,
ZASIĘG TERYTORIALNY
Realizacja projektu Świetlic 2.0 niezależnie od stopnia zaawansowania prac – zarówno w formie pilotażu,
jak i docelowej, tj. programu ogólnopolskiego – będzie przebiegać w trzech etapach.

ETAP 1.
Przygotowanie
infrastruktury
do realizacji projektu

ETAP 2.
Przeprowadzenie
projektu pilotażowego
w wybranym województwie
lub województwach,
w tym opracowanie
wniosków z ich realizacji

ETAP 3.
Wdrożenie założeń
projektu na terenie
całego kraju

PIERWSZY ETAP PROJEKTU
OBEJMUJE ZGŁOSZENIE I PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO PROGRAMU.
Składa się na to:
▪ wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, znajdującego się na stronie internetowej programu,
▪ przygotowanie infrastruktury technicznej do realizacji projektu (pomieszczenie) oraz wytypowanie
osoby lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie świetlicy,
▪ przeprowadzenie szkoleń dla osób prowadzących Świetlice 2.0 w zakresie przewidzianym
przez program, w tym z posługiwaniu się materiałami dydaktycznymi (patrz rozdział: „Nowoczesne
narzędzia dydaktyczne”).
Należy przy tym zaznaczyć, że kontynuacją szkoleń centralnych będą działania terenowe realizowane
w wytypowanych placówkach. Zakładają one między innymi przygotowanie kadry oraz doraźną pomoc
w początkowej fazie zajęć z dziećmi.

DRUGI ETAP PROJEKTU
ZAKŁADA PEŁNE URUCHOMIENIE I PROWADZENIE ŚWIETLICY 2.0, W TYM:
opracowanie własnych metod prowadzenia zajęć z dziećmi przy wsparciu mentorów projektu. Praca
ta będzie wymagała od nauczyciela właściwego rozpoznania potencjału dzieci zgłoszonych do udziału
w projekcie w danej szkole. W tym kontekście w trakcie pracy Świetlicy 2.0 wykorzystane zostaną
metody i modele edukacyjne integrujące najnowszą wiedzę z zakresie pedagogiki, psychologii dziecka,
neurobiologii, przedsiębiorczości oraz kompetencji przyszłości.

“

Dziecko powinno żyć własnym
życiem – nie życiem, które
wydaje się najwłaściwsze
jego pełnym niepokoju
rodzicom, ani życiem w myśl
przykazań pedagoga, któremu
zdaje się, iż wie, co jest
dla dziecka najlepsze.
Nowa Summerhill,
Alexander Sutherland Neill
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TRZECI ETAP PROJEKTU
DOTYCZY ZAKWALIFIKOWYWANA DZIECI O SZCZEGÓLNYCH PREDYSPOZYCJACH
DO UCZESTNICZENIA W ZEWNĘTRZNYM PROGRAMIE STYPENDIALNYM, KTÓRY BĘDZIE
POLEGAĆ MIĘDZY INNYMI NA:
▪ przypisaniu mentora wspierającego rozwój potencjału dziecka,
▪ współpracy z uczelniami i instytucjami rozwojowymi,
▪ skierowaniu dzieci posiadających potencjał rozwojowych do odpowiednich instytucji gwarantujących
dalszy i sprofilowany rozwój ich umiejętności,
▪ rekomendowaniu dzieciom uzdolnionym angażowanie się w zajęcia wzmacniające ich wszystkie
talenty w innych ośrodkach (np. talenty artystyczne, sportowe lub inne).
▪ ewaluacji kompetencji opiekunów Świetlic i organizacji/ wskazania szkoleń koniecznych
do podnoszenia ich kompetencji.

04.

PILOTAŻ, ZASIĘG PODMIOTOWY,
KOSZTORYS
Zakłada się, że programem pilotażowym projektu Świetlica 2.0 zostanie objętych 10 szkół podstawowych,
tj. zostanie przeszkolonych i przygotowanych do prowadzenia Świetlic 2.0 10 edukatorów. Cały proces
realizacji projektu, składający się z trzech komplementarnych etapów, nie powinien trwać dłużej
niż 12 miesięcy.
Jeśli chodzi o koszty przeprowadzenia pilotażu, przedstawiają się one następująco:
Etap pilotażowy
w woj. podlaskim
w 10 szkołach

Pomoce
naukowe
i materiały

Opis kosztu

Koszty
delagacji

Ewolucja

Etap w szkołach

Ilość
1

Szkolenie

-

1

1

Musicon

-

10

Inne pomoce

-

2

3

4

5

6

7

8

9

Ilość

10 11 12
1

Netto
[zł]
30 000,00

36 900,00

1

1

160 000,00

196 800,00

10

1

1

300 000,00

369 000,00

550,00

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

60 500,00

74 415,00

Management

3 500,00

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

84 000,00

103 320,00

Edukator

1 000,00

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

110 000,00

110 000,00

Analityk

4 000,00

1

Mentor

4 000,00

1

1

Hotel i dieta

250,00

5

6

Przejazdy

200,00

5

1
3

4

1
3

4

1
3

4

1
3

4

3

1

1

2

8 000,00

9 840,00

1

1

7

28 000,00

28 000,00

1

1

39

48 750,00

59 962,50

39

39 000,00

47 970,00

838 250,00
*

Brutto
[zł]

2

Nowe materiały

Koszt
zatrudnienia

Cena
jedn.
[zł]

Projekcja finansowa przedstawia ceny orientacyjne, wyliczone na podstawie średniej cen rynkowych

999 307,50*
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Arkusz przedstawia kalkulację zakładającą przeszkolenie 10 edukatorów z 10 szkół, a następnie ich pracę
w swoich placówkach przez kolejny okres 10 miesięcy. Po tym czasie nastąpi analiza całego pilotażu
i przygotowane zostaną wnioski do właściwego programu ogólnokrajowego ISKRY.
W tabeli poniżej przedstawiono kosztorys wdrożenia programu ISKRY na 24 miesiące do szkoły, do której
uczęszcza 300 uczniów, czyli wymaga ona 1 edukatora. Inna wielkość szkoły wymaga skalowania.
Koszt wdrożenia
systemu dla szkoły
na 2 lata

Pomoce naukowe
i materiały

Szkolenie wstępne

Doszkalanie

Abonament

*

Opis kosztu

Koszt
wdrożenia

Parametr
wielkości
szkoły

Eksploatacja/
msc.

Ilość
miesięcy
programu

Koszt
netto /
msc.

Netto
[zł]

Brutto
[zł]

Musicon

18 000,00

1

-

24

750,00

18 000,00

22 140,00

Inne pomoce

35 000,00

1

-

24

1 458,33

35 000,00

43 050,00

Infrastruktura sali
(akustyka+oświetlenie)

30 000,00

1

-

24

1 250,00

30 000,00

36 900,00

Wyposażenie Sali

20 000,00

1

-

24

833,33

20 000,00

24 600,00

Etap 1 centralny

2 000,00

1

-

24

2 000,00

2 460,00

Etap 2 lokalny

2 000,00

1

-

24

2 000,00

2 460,00

Szkolenie po każdym roku
całego zespołu

2 000,00

1

-

24

2 000,00

2 460,00

Materiały eksploatacyjne

300

250,00

24

250,00

6 000,00

7 380,00

Materiały inne

300

550,00

24

550,00

13 200,00

16 236,00

Wsparcie merytoryczne

300

200,00

24

200,00

4 800,00

5 904,00

133 000,00

163 590,00*

Projekcja finansowa przedstawia ceny orientacyjne, wyliczone na podstawie średniej cen rynkowych

Koszty przy założeniu:

▪ 300 uczniów
▪ 1 edukator
▪ Edukator pozostaje na etacie w szkole
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NOWOCZESNE NARZĘDZIA
DYDAKTYCZNE – PRZYKŁADY Z POLSKI
W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Każda z nich
to innowacyjne systemy pozwalające na kreatywną pracę dzieci na wielu poziomach. Poniżej
przedstawiamy wybrane i rekomendowane rozwiązania, które bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia
celu głównego i celów szczegółowych projektu.

RODZAJ / PRZYKŁAD

OPIS TECHNICZNY

CEL EDUKACYJNY

POLISENSORYCZNE
URZĄDZENIE EDUKACYJNE
STEAM

Urządzenie edukacyjne, wspierające
rozwój psychofizyczny dzieci
na różnych etapach. Oferuje
rozwiązania dopasowane
zarówno do początkowego, jak
i późniejszego etapu rozwoju
dziecka (zaawansowane modele
teoretyczne).

▪ Integrowanie dominujących zmysłów:

Musicon

słuch, wzrok, dotyk.

▪ Pobudzanie myślenia krytycznego,
projektowego, synestetycznego,
abstrakcyjnego i procesowego.

▪ Stymulowanie sensoryczne.
▪ Nauka programowania – język binarny,
działanie sekwencyjne.

▪ Aktywacja ruchowa w pomieszczeniu
– pobudzanie i wyciszanie.

ROBOCIK
DO PROGRAMOWANIA
Photon

ROBOTY
DO KONSTRUOWANIA
LOFI Robot

PROSTE
DRUKARKI 3D
MonkeyFab

Zabawka polega na programowaniu
procesów poprzez wykonywanie
komend w odpowiedniej
kolejności w drodze do osiągnięcia
wyznaczonych celów.

▪ Nauka myślenia strategicznego.

Budowa robotów z elementów
mechanicznych, konstrukcyjnych
i elektrycznych oraz opracowywanie
oprogramowania do nadawania
im funkcji zadaniowych.

▪ Rozwój umiejętności konstrukcyjnych

Intuicyjne drukarki 3D,
wykorzystujące proste
oprogramowanie do realizacji
gotowych projektów z bogatej
biblioteki.

▪ Wykształcenie podstawowych

▪ Naukowa programowania sekwencji
zdarzeń.

▪ Wzmocnienie zdolności dążenia
do celu.

i technicznych.

▪ Pobudzanie myślenia holistycznego

(od tworzenia modelu po nadawanie
rzeczywistych funkcji).

umiejętności projektowania.
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RODZAJ / PRZYKŁAD

OPIS TECHNICZNY

CEL EDUKACYJNY

ZAAWANSOWANE
DRUKARKI 3D

Drukarki umożliwiające drukowanie
z różnych materiałów jednocześnie
(plastik, guma, tworzywo
przezroczyste).

▪ Rozwój zaawansowanych umiejętności

Zortrax

projektowania.

▪ Pobudzanie kreatywności.
▪ Wykształcenie zdolności optymalizacji
zadań i decyzji.

INTERAKTYWNY
PROJEKTOR
Magiczny Dywan
Funtronic

ZAAWANSOWANE
ŚRODOWISKO
EDUKACYJNE

Urządzenie zachęca do ruchu
poprzez wyświetlanie treści
na podłodze i odczytywanie ruchów
poruszających się po wyświetlanym
obrazie.

▪ Integrowanie różnych zmysłów dziecka.

Wieloelementowy ekosystem
edukacyjny, który składa się
z elementów do budowy robotów
oraz drukarka 3D.

▪ Realizacja podejścia indywidualnego.

Skriware,
Skribots,
Skrieducation

PROSTE ZABAWKI
INSPIRUJĄCE
Maple

▪ Zabawy ruchowe w pomieszczeniu.
▪ Pobudzanie podstawowej predykcji
zdarzeń.

▪ Tworzenie prostych i złożonych modeli
dydaktycznych.

▪ Dopasowanie techniki nauczania

do rozwoju konkretnych umiejętności.

Proste bloczki wytworzone
z estetycznego drewna klonowego,
zachęcające do układania,
budowania i odwzorowywania
elementów otaczającej
nas rzeczywistości

▪ Budowanie świadomości społecznej.
▪ Tworzenie postaw proekologicznych.
▪ Wzmacnianie umiejętności
projektowania.

▪ Łatwiejsze zrozumienie zachodzących
procesów miejskich.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty polskich prodecentów pomocy naukowych.

Powyższe pomoce dydaktyczne bezpośrednio odpowiadają na zmiany zachodzące na rynku pracy.
Ich szeroki zakres przekłada się także na holistyczne podejście do kwestii rozwoju umiejętności
i kompetencji dzieci, poczynając od potrzeby budowania świadomości społecznej, po umiejętności
techniczne i informatyczne, jak konstruowanie i programowanie. W oczywisty sposób zadaniem
wytypowanych narzędzi naukowych jest również realizacja celów projektu, w tym wspieranie rozwoju
unikalnych cech osobowości dzieci i młodzieży, pobudzanie ich twórczego myślenia oraz dalszy rozwój
osób o wysokim potencjale twórczym i zdolnościami nieszablonowego myślenia.

“

Szkoła mogłaby być oceniana
po wyrazie twarzy jej uczniów,
a nie po wynikach egzaminów
Nowa Summerhill,
Alexander Sutherland Neill
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EWALUACJA PROJEKTU
Istotą przeprowadzenia kompleksowej
ewaluacji projektu jest ocena jego skuteczności
i adekwatności w stosunku do zamierzonego
celu głównego projektu. W związku z tym zakłada
się przeprowadzenie pomiaru zarówno cech
ilościowych, jak i jakościowych, właściwych
dla analizowanego zagadnienia.
W ramach projektu do produktów ilościowych
należy zaliczyć między innymi liczbę odbytych
godzin zajęć, liczbę placówek oświaty objętych
badaniem, zakres i skład osobowy podmiotów
zaangażowanych w realizację projektu oraz
jego beneficjentów. Z kolei produkty jakościowe
będą dotyczyć głównie opinii uczestników
projektu na temat jego przystawalności
i użyteczności w relacji do istniejących założeń
i diagnozy otoczenia zewnętrznego. Skupiając się
na rezultatach projektu, należy zwrócić uwagę,
że potencjalne wskaźniki dotyczą krótkiego, jak
i długiego horyzontu czasu. Przykładowo założenie
projektu o wzroście kompetencji miękkich może
w konsekwencji prowadzić do spadku bezrobocia
strukturalnego.
Ewaluacja posłuży także do określenia
przyszłych działań w zakresie projektowania
polityk publicznych skupionych wokół edukacji,
w tym aktywności mających na celu zwiększenie
poziomu innowacyjności polskich szkół.
Określony zostanie także długoterminowy wpływ
realizacji projektu, w tym poziom oddziaływania
na zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
Integralną część ewaluacji będą stanowić badania
naukowe, których głównym celem będzie diagnoza
innowacyjności polskich szkół w odniesieniu do:
▪ jego stopnia,
▪ symulantu rozwoju innowacyjności,
▪ środowiska kulturowo-instytucjonalnego rozwoju
innowacji,
▪ konsekwencji społecznych i ekonomicznych
zidentyfikowanego poziomu innowacyjności.

W obrębie badań podstawowych przeprowadzona
zostanie analiza danych zastanych oraz
przeprowadzone zostaną badania ankietowe.
Dla realizacji projektu przyjmuje się próbę
nie mniejszą niż 10 szkół o zróżnicowanej populacji
uczniów i grona pedagogicznego oraz odmiennym
otoczeniu ekonomiczno-instytucjonalnym. W toku
realizacji projektu określone zostaną także kryteria
wyboru poszczególnych jednostek orientacji.
Kolejna faza eksploracji zakłada przeprowadzanie
badań o charakterze ilościowych i jakościowym,
w tym:
▪ badania ilościowe w formie wywiadów CAWI
z interesariuszami projektu (mowa o opiekunach
grup pilotażowych oraz rodzicach dzieci
uczestniczących w zajęciach),
▪ badania jakościowe w formie wywiadów
pogłębionych z dyrektorami szkół objętych
badaniem oraz analiza dokumentów
(Desk Research) dotyczących organizacji
i finansowania placówek oświaty objętych
badaniem.
Przeprowadzone badania pozwolą na złożoną
ocenę potencjału szkół do rozwoju
proinnowacyjnych form nauczania. Między innymi
zdiagnozowani zostaną istotni uczestnicy procesu
nauczania oraz ich zakładany wpływ i oczekiwania,
bariery i możliwości implementacji innowacyjnych
form nauczania, zamówienia publiczne oraz
funkcjonujący ekosystem rozwoju innowacji
w szkołach podstawowych. Ocenione zostaną
również próby i porażki w aplikacji innowacyjnych
form nauczania.
Metodyka ewaluacji zakłada także zastosowanie
obserwacji poprzez bezpośredni udział ekspertów
zespołu projektowego w prowadzonych zajęciach,
umożliwiając tym samym zrozumienie szerszej
perspektywy implementowanych rozwiązań
oraz charakteru ich oddziaływania. Wzmożona
aktywność będzie dotyczyć również pozostałych
członków zespołu projektowego, w skład którego
będą wchodzić eksperci z zakresu innowacyjnych
form nauczania, oświaty, polityk publicznych,
metodologii badań i analizy danych.
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Realizacja projektu wzbogaconego o badania
ilościowe i jakościowe prowadzi do osiągnięcia
zasadniczych korzyści, wśród nich po stronie
potencjalnego partnera (Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo
Edukacji) wyróżnia się:

▪ realizację praktyk CSR: korzystanie z usług
jednostek badawczych wpływa na wizerunek
instytucji jako podmiotu odpowiedzialnego
za zrównoważony rozwój społecznogospodarczy, który dostrzega potrzebę
wspierania rozwoju badań naukowych,

▪ rozwój portfolio produktów i usług
adresowanych do miast: pogłębiona analiza
danych empirycznych oraz opracowany raport
umożliwią dywersyfikację oferty skierowanej
do samorządów oraz lepsze jej dostosowanie
do aktualnych potrzeb i możliwości miast,

▪ budowę jasnego przekazu do samorządów:
realizacja badań naukowych silnie
zorientowanych na JST skieruje do miast
pozytywny sygnał o rosnącym zainteresowaniu
miastami i ich potencjałem przez instytucje
publiczne jako jednym z kluczowych podmiotów
wzrostu,

▪ realizację projektu opartego na badaniach
naukowych i danych empirycznych
(ang. evidence-based policy): wyposażenie
w dane empiryczne i ich kompleksowa analiza
spowoduje zwiększenie wiarygodności instytucji
wśród obecnych i potencjalnych partnerów
biznesowych i interesariuszy polityk publicznych,
zwiększy także jej legitymizację do prowadzenia
określonych działań na rzecz zwiększenia
poziomu innowacyjności szkół w procesie
nauczania,

1.
PROGRAM ISKRY
JAKO PIERWSZY
ETAP SYSTEMU
WSPARCIA
EDUKACJI

▪ wyposażenie w unikatową jakościową bazę
danych i analiz,
▪ wzrost jakości i efektywności usług publicznych
świadczonych na rzecz mieszkańców oraz
ich zwiększoną personalizację.

Program ISKRY stanowi jeden z elementów
szerszego systemu wsparcia edukacji
i przedsiębiorczości zarazem. Innymi
składowymi będą Fitotrony Innowacji oraz
Narodowy Ekosystem Innowacji. Każda
ze składowych będzie dedykowana innemu
przedziałowi wiekowemu, a co za tym idzie
– kolejnym etapom edukacji. Jeśli
więc Iskry to wiek szkoły podstawowej,
to Fitotrony obejmą młodzież szkół
średnich i studiów wyższych. Ekosystemy
natomiast połączą wymiar końca edukacji
(studia) z czasem zakładania swoich
biznesów oraz ich rozwijanie. Łączymy
wszystkie te etapy w system wsparcia
edukacji i przedsiębiorczości, bo liczymy
na doświadczenie wypracowane
przez abiturientów, które będzie zasilało
całą strukturę programową z korzyścią
dla kolejnych pokoleń jej uczestników.
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2. FITOTRONY INNOWACJI
OPIS I ZAŁOŻENIA
PROGRAMU:
idea budowy społeczności młodych
innowatorów wokół kół naukowych
funkcjonujących na uczelniach, przy
czym nowa społeczność ma być
z uczelnią rozłączna, aby nie ulec
jej strukturze administracyjnej. Główny
nacisk położony jest tutaj na budowanie
interdyscyplinarnych zespołów w nurcie
STEAM. Powstające startupy wspierane
przez mentorów korzystają z infrastruktury
zgromadzonej w fitotronie. Każdy kolejny
realizowany w nim projekt uzupełni ją
w kolejne sprzęty. Opieką nad fitotronami
zajmują się koła naukowe. Zespoły
realizują projekty własne lub zlecone
przez mentora. Pracują nad innowacyjnymi
produktami lub ich składowymi. Celem
projektu jest zdobywanie doświadczenia
zespołu i rozwój cech kluczowych
lidera. Liczymy także na zwiększenie
ich skłonności do ryzyka i pewności siebie
w osiąganiu coraz to ambitniejszych celów,
w tym powstawania kolejnych startupów
i udanych komercjalizacji.

ADRESACI PROGRAMU:
▪ młodzież szkół średnich oraz studenci.

BEZPOŚREDNI BENEFICJENCI:
▪ koła naukowe uczelni technicznych,
▪ firmy technologiczne prowadzące prace
badawczo-rozwojowe,
▪ ośrodki badawcze i naukowe,
▪ instytucje otoczenia biznesu (IOB).

REZULTATY PROGRAMU:
▪ powstanie infrastruktury fitotronów
dedykowanych dla grup innowatorów,
▪ budowa zintegrowanego kalendarium
konkursów krajowych i zagranicznych,
▪ wpojenie idei tworzenia zespołów
multidyscyplinarnych (według nurtu STEAM),
▪ sieciowanie zespołów z odpowiednimi
instytucjami (z pełnego spektrum instytucji
w Polsce),
▪ komercjalizacja wiedzy i doświadczeń,
▪ opracowanie sprawdzonych narzędzi
finansowania i modeli sponsorskich,
▪ wyznaczanie giełdy kadr przemysłu 4.0,
▪ udostępnienie wsparcia prawnego
startupowcom.
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3. EKOSYSTEMY
OPIS I ZAŁOŻENIA
PROGRAMU:
program narodowego ekosystemu
innowacji, obecnie wdrażany w naszym
kraju, mimo że nie został opracowany
w Polsce, to nasi specjaliści czynnie
uczestniczyli w opracowywaniu
jego podstawowych założeń. Program
w głównym znaczeniu zakłada budowę
licznych ekosystemów specjalistycznych
i sieci interdyscyplinarnych połączeń
pomiędzy nimi, których sposób
funkcjonowania został ustrukturyzowany,
zbadany naukowo i sprawdzony
empirycznie. Struktura ekosystemów
jest wielopoziomowa i skupia się ona
wokół centrów zwanych kotwicami
(anchoirs), którymi są innowacyjne firmy
technologiczne z dużym potencjałem
twórczym. Pojedynczy specjalistyczny
ekosystem został zaprojektowany
w taki sposób, aby uzasadnieniem
dla inwestowania w wytwarzanie w nim
innowacji była potencjalna komercjalizacja.
Dlatego ważnym etapem, przed decyzją
o pracach nad nową technologią, jest
szukanie nisz na rynku globalnym
do jej wdrożenia. To, co odróżnia
dotychczasowe modele tworzenia
i finansowania innowacji od nowoczesnego
podejścia, jakie reprezentują ekosystemy
innowacji, jest odwrócenie kolejności
o decyzji o wytworzeniu nowej technologii,
a co za tym idzie o przeznaczeniu
na to nakładach finansowych. Dzięki
takiemu podejściu znacznie obniża
się ryzyko wydatkowanych finansów
publicznych. Struktura ekosystemu
pozwala wypracowywać, a następnie
redystrybuować wartość z komercjalizacji
wytworzonych technologii na wszystkich
uczestników funkcjonujących
w ekosystemie. Jest to kolejny przyczynek
do lepszego zarządzania środkami
publicznymi.

Ważnym założeniem modelu jest także duże
zaangażowanie strony publicznej (państwa)
w całą dynamikę życia ekosystemu, zarówno
od strony zapotrzebowania na nowe technologie
(państwowe spółki są odbiorcami innowacyjnych
technologii), jak i jeśli chodzi o wsparcia
w zakresie wytwarzania i wdrażania wynalazków
(pierwszy użytkownik i klient).

ADRESACI PROGRAMU:
▪ innowacyjne firmy technologiczne (kotwice),
▪ startupy,
▪ instytucje publiczne.

BEZPOŚREDNI BENEFICJENCI:
▪ firmy technologiczne prywatne
(podwykonawcy dla firm kotwic),
▪ ośrodki akademickie, instytucje
naukowo-badawcze,
▪ instytucje otoczenia biznesu (IOB),
▪ inkubatory, akceleratory przedsiębiorczości,
▪ duże spółki państwowe.

REZULTATY PROGRAMU:
▪ zbudowanie infrastruktury finansowania
i koordynowania innowacyjnych projektów
sektorowych,
▪ powstanie nowych kierunków studiów,
zorientowanych na zmiany zachodzące
na rynku pracy,
▪ opracowanie rozwojowych programów
regionalnych i narodowych,
▪ określenie obszarów testowych i realizacja
programów pilotażowych,
▪ tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych,
▪ opracowanie for wymiany kompetencji,
▪ wyznaczanie giełdy kadr przemysłu 4.0,
▪ wdrożenie nowych narzędzi finansowania,
▪ opracowanie analiz i raportów na temat
innowacyjności przedsiębiorstw i sektora
publicznego,
▪ podnoszenie wydajności pracy (świadomość
umiejętności, samorealizacja i praca w grupach).
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ZAKOŃCZENIE
Program ISKRY jest wyjątkowy w swojej prostocie i śmiały w swojej powszechności. Chcemy,
aby skorzystały na nim wszystkie szkoły w Polsce, zarówno te w największych aglomeracjach miejskich,
jak i szkoły położone najdalej od dużych miast, włączając do tego ośrodki dydaktyczne z tzw. „ściany
wschodniej” naszego kraju. Program nie jest rewolucją, ani nie ma być odpowiednikiem reformy edukacji.
Główną motywacją do napisania tego raportu jest silne przekonanie jego autorów, że nowe miejsce
w każdej szkole – Świetlica 2.0, stanie się oknem na świat wszystkich, w których drzemie ponadprzeciętny
potencjał. W tym miejscu takie osoby poczują się docenione i otoczone merytorycznym wsparciem.
Podejście to jest wybiegającym daleko na przód, jeśli chodzi o edukację przyszłości oraz tworzenie kadr
specjalistów i przedsiębiorców innowacji, których w Polsce w stosunku do perspektywy europejskiej
znacząco brakuje. Opracowany przyczółek innowacji jest miejscem tworzenia się społeczności, której
uczestnicy myślą inaczej i sięgają po więcej. Z czasem społeczność ta umożliwi zmianę w edukacji,
na którą tak wielu nauczycieli, uczniów i rodziców oczekuje. Łączymy wspólne wysiłki również dlatego,
że ludzie, których wychowa program – Iskry, będą tworzyły istotną zmianę jakościową w każdej dziedzinie
gospodarki. Dlatego też program to początek, fundament kolejnych płaszczyzn wspierania talentów
na dalszych etapach ich kariery.
Mamy nadzieję, że dzięki programowi ISKRY – opisanymi w raporcie małymi krokami – uda nam się
skutecznie zaszczepić dobre wzorce w edukacji, a z czasem uzyskać widoczny efekty dla innowacyjności
naszego kraju.
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AUTORZY
DARIUSZ

KATARZYNA

Członek Rady Programowej
Instytutu Nowej Europy

Koordynator Projektów
w Instytucie Nowej Europy

WERSCHNER

Fizyk. Wizjoner. Innowator. Aktywista dronowy.
Entuzjasta nowych technologii. Założyciel kilku
startupów. Krzewiciel idei rewolucyjnego zastosowania
dronów cargo do transportów medycznych w miastach.
Pomysłodawca AIRVEIN – projektu budowy pierwszego
systemu autonomicznego transportu dronami dla miast,
obecnie realizowanego przez konsorcjum Pentacomp
Systemy Informatyczne S.A. i Cervi Robotics Sp. z o.o.
z dotacją NCBiR.
Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiej Izby
Systemów Bezzałogowych. Obecnie jej prezes.
Moderator polskiej branży dronowej.
Ekspert branży dronowej Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu.
Wykładowca i szkoleniowiec, prowadzący wielu
warsztatów, moderator paneli eksperckich. Prywatnie
mąż i tata – współgłowa wspaniałej rodziny.
Autor idei ISKRY jako projektu budowy innowacyjnych
Świetlic 2.0 dostępnej w każdej szkole, która pomoże
utalentowanym dzieciom w całym kraju rozwinąć
swoje zdolności. Projekt ISKRY to jeden z programów
wspierających rozwój kreatywności dedykowany
szkołom, wymyślony i opracowany przez tego autora.

AGATA

LEJA - WERSCHNER
Absolwentka Polonistyki UJ, od 10 lat nauczyciel języka
polskiego w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego. Poszukuje rozwiązań
dla edukacji u podstaw – pracując z młodymi ludźmi
i ich rodzicami. Nie boi się eksperymentowania
na lekcjach, lubi to, co robi. Mama Tosi i Kajtka.

BARAN

Pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji
Publicznej, doktorantka Wydziału Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Główne obszary badawcze to zarządzanie
publiczne i polityki publiczne.
Obecnie zaangażowana w eksploracje determinant
zmian trajektorii reform polskiego modelu zarządzania
publicznego. Prowadzi także badania z zakresu
innowacyjności polskich miast oraz diagnozy stylów
przywództwa prezydentów dużych miastach w Polsce.

KATARZYNA

TROJAŃSKA
Założycielka Extra Klasy – pierwszej w Polsce digi
szkoły w edukacji domowej, miejsca, w którym
dzieci mogą rozwijać kompetencje przyszłości przy
wsparciu nowych technologii. Wcześniej nauczycielka
i wicedyrektorka w szkole podstawowej.
Autorka licznych innowacji pedagogicznych
i nowatorskiej koncepcji edukacji otwartej.
Propagatorka STEAM-owej edukacji. Autorka
publikacji m.in. w magazynie „Sygnał”, „Mam Dziecko
w Szkole”, „Meritum”. Pedagożka o wielokierunkowym
wykształceniu (terapeutka pedagogiczna, pedagożka
specjalna, oligofrenopedagożka, neuropedagożka,
glottodydaktykczka, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej). Aktywnie pracująca z dziećmi
od 11 lat.
W niniejszym dokumencie jest autorką rozdziału
o kompetencjach przyszłości.
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