Innowacja społeczna „Nowy model praktyk studenckich” testowana jest
w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”

Warszawa, 1 września 2017 r.

Regulamin rekrutacji studentów do innowacji społecznej
pn. „Nowy model praktyk studenckich”
testowanej przez Innowatora Fundację Odkrywców Innowacji
w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” realizowanego przez
ECORYS Polska Sp. z o.o.
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
I.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w testowaniu

2.
3.

4.

5.

6.

innowacji społecznej pn. „Nowy model praktyk studenckich” realizowanej przez Fundację
Odkrywców Innowacji we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka
w Warszawie
Biuro Innowatora się w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
w Warszawie, ul. Drawska 27, 02-202 Warszawa.
Testowanie innowacji odbywa się w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”
realizowanego przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem
Humanistycznospołecznym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi
priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje
społeczne i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, nr umowy: POWER.04.01.00-00-IO38/15.
Celem głównym innowacji społecznej jest wypracowanie nowego modelu praktyk studenckich,
na przykładzie praktyk nauczycielskich dla studentów pedagogiki, który w lepszy sposób
przygotowuje studentów (osób urodzonych w latach 1990-1999 będących w trakcie edukacji
formalnej ) do wejścia na rynek pracy.
Celem głównym projektu grantowego „Akcja Inkubacja” jest pobudzenie aktywności
podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i
testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych
ludzi, urodzonych w latach 1990 – 1999, z systemu edukacji do aktywności zawodowej.
Regulamin rekrutacji został przygotowany na podstawie:
a. Podręcznika procedur realizacji Projektu grantowego Akcja Inkubacja realizowanego

przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem
Humanistycznospołecznym,
b. Umowy o powierzenie grantu nr 53/088/2017,
c. Specyfikacji innowacji społecznej nr 53/088/2016 „Nowy model praktyk studenckich”
testowanej przez Innowatora Fundacja Odkrywców Innowacji w ramach projektu
grantowego „Akcja Inkubacja”,
d. Formularza kompletnego pomysłu na innowację nr 53/088/2016,
e. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
f. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
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II.

Podstawowe pojęcia

1. Biuro innowatora - pomieszczenia zajmowane przez pracowników Innowatora społecznego –
Fundacji Odkrywców Innowacji, ul. Drawska 27, 02-202 Warszawa.

2. Formularz zgłoszeniowy – formularz wypełniany online (link dostępny na stronie

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

III.

www.odkrywcyinnowacji.pl) przez osoby (osobno Nauczycieli i Studentów), które chcą wziąć
udział w testowaniu innowacji społecznej i zgadzają się przestrzegać zapisów poniższego
Regulaminu i innych wytycznych projektu.
Inkubator/Grantodawca - firma ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38/105, 00-394 Warszawa,
realizująca Projekt grantowy „Akcja Inkubacja“ w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne
Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Innowator/Lider/Grantobiorca – Fundacja Odkrywców Innowacji, ul. Pandy 13, 02-202
Warszawa zarejestrowana w KRS pod nr 0000370511, testujący innowację pn. „Nowy model
praktyk studenckich” w ramach umowy o powierzenie grantu nr 53/088/2017.
Komisja rekrutacyjna – komisja powołana przez Innowatora, w której skład będą wchodzili
przedstawiciele Innowatora i Partnera, której zadaniem będzie ocena nadesłanych zgłoszeń,
według kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie oraz sformułowanie listy 40 studentów
- uczestników testowania oraz listy rezerwowej.
Partner w testowaniu innowacji społecznej - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
w Warszawie z siedzibą perzy ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa.
Opiekun praktyk/Nauczyciel – osoba zatrudniona w szkole podstawowej i/lub gimnazjum na
stanowisku nauczyciela/nauczycielki, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i podpisała
Umowę uczestnictwa w testowaniu a tym samym podjęła się roli mentora dla
przydzielonego/przydzielonej mu/jej studenta/studentki w oparciu o testowany model.
Praktykant/Student/Uczestnik testowania – osoba urodzona w latach 1990 – 1999 będąca
studentem/studentką kierunku pedagogicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza
Korczaka w Warszawie, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i podpisała Umowę
uczestnictwa w testowaniu a tym samym zgłosiła chęć rozwoju swoich kompetencji
i umiejętności w oparciu o testowany model.
Praktyki studencki - rodzaj praktyki zawodowej, która spełnia łącznie trzy warunki: jest
odbywana przez studentkę lub studenta, została zaakceptowana przez uczelnię i jest
powiązana tematycznie z programem studiów. W niniejszym projekcie rozumiana jako proces
nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie edukacji formalnej w celu ułatwienia
przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej
Umowa uczestnictwa w testowaniu – umowa podpisana pomiędzy uczestnikiem testowania
(osobno Studentem i Nauczycielem) oraz Innowatorem regulująca udział w testowaniu oraz
określająca prawa i obowiązki każdej ze stron.

Warunki udziału studentów w testowaniu

1. W testowaniu innowacji społecznej mogą brać udział wyłącznie studenci Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a. Studiują na kierunku Pedagogika lub Pedagogika Specjalna,

Innowacja społeczna „Nowy model praktyk studenckich” testowana jest
w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”

b. W roku akademickim 2017/2018 mają do odbycia obowiązkowe praktyki studenckie –
nauczycielskie,
c. Urodzili się w latach 1990 – 1999,
d. Wypełnili formularz zgłoszeniowy online, w którym zobowiązali się do przestrzegania
Regulaminu rekrutacji i innych wytycznych wymienionych w formularzu,
e. Pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny (znaleźli się na liście 40 osób zakwalifikowanych
do udziału w testowaniu), wypełnili formularz uczestnika i podpisali Umowę
uczestnictwa w testowaniu.
2. Podczas procesu rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące
kryteria:
a. Średnią ocen z poprzedniego zaliczonego semestru (0 – 3 punktów)
b. Motywację do uczestnictwa w testowaniu opisaną w formularzu zgłoszeniowym
(0 – 5 punktów)
c. Sformułowane indywidualne cele udziału w testowaniu (0 – 2 punktów)

IV.

Harmonogram i etapy realizacji testowania

1. W ramach testowania innowacji społecznej planowane są następujące działania i termin ich
realizacji:
a. Rekrutacja studentów i nauczycieli: sierpień – październik 2017
b. Podpisywanie umów ze studentami: październik 2017
c. Webinarium dla studentów: październik – listopad 2017
d. Szkolenie dla nauczycieli dot. nowego modelu praktyk: październik – listopad 2017
e. Praktyki studenckie wg nowego modelu: listopad – grudzień 2017
f. Szkolenie dla nauczycieli: listopad – grudzień 2017
g. Spotkanie podsumowujące dla uczestników testowania: grudzień 2017 – styczeń 2018
h. Opublikowanie e-booka prezentującego nowy model praktyk studenckich: styczeń
2018
2. Opisane powyżej działania będą odbywać się na terenie Wydziału Nauk Społecznych
w Warszawie ul. Urbanistów 3 oraz Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
ul. Katowicka 27 oraz (w przypadku praktyk) na terenie szkół, w których pracują nauczycielementorzy.
3. Praktyki studenckie wg nowego modelu trwać będą 60 godzin w tym:
a. przez ok. dwa tygodnie (min. 40h) student będzie towarzyszył nauczycielowi we
wszystkich jego zajęciach (prowadzenie lekcji, uzupełnianie dokumentacji, dyżury na
przerwach) uzupełniając przy tym kartę samorozwoju (nowe narzędzie zamiast
klasycznego dzienniczka praktyk, służący nie opisywaniu tego, co się dzieje na lekcjach,
a refleksji nad swoimi kompetencjami) każdy dzień będzie podsumowany 15-30 min
rozmową.
b. 1-2 dni (min.5h) student prowadzi zajęcia (i wykonuje inne czynności) pod okiem
nauczyciela - podsumowane rozmową z nauczycielem nt. mocnych stron itd.
c. 2-3 dni student prowadzi zajęcia (i wykonuje wszystkie czynności leżące w zakresie
obowiązków danego nauczyciela) ZAMIAST nauczyciela - podsumowane rozmową z
nauczycielem nt. mocnych stron itd.
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V.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji studentów do innowacji społecznej obowiązuje od dnia jego
publikacji na portalu www.odkrywcyinnowacji.pl.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Innowatora społecznego.
3. Innowator społeczny zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmian w
niniejszym Regulaminie rekrutacji.
4. Zmiana w Regulaminie rekrutacji obowiązuje od dnia jego publikacji na portalu
www.odkrywcyinnowacji.pl.
5. Niniejszy Regulamin rekrutacji oraz zmiany, o których mowa w pkt. 3 podlegają ścisłej
akceptacji i są zatwierdzane przez Inkubator.
6. Innowator społeczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające ze zmian
wytycznych Inkubatora, w tym warunków realizacji testowania innowacji społecznej,
projektu i innych dokumentów programowych „Akcja Inkubacja”.

