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SPRAWOZDANIE Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z EWALUACJĄ 
ZEWNĘTRZNĄ NR 1/2449

projektu pn.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Projekty 

innowacyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Data sporządzenia raportu: 29.06.2012 r.

2. Numer audytowanego Projektu: UDA-POKL.03.03.04-00-032/10-00

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5: Projekty innowacyjne

Nazwa projektu: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”

3. Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

4. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego audyt

Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o. o.

ul. Matejki Jana 4

40 - 077 Katowice

NIP: 634-25-45-467

REGON: 278350180

Podmiot  przeprowadzający  audyt  spełnia  wymagania  bezstronności  i  niezależności  w  stosunku  do 

Beneficjenta oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w realizację projektu.
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5. Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie:

• Sławomir Kubisa – biegły rewident, nr ewid. 11521,

• Józef Gumułka – biegły rewident, nr ewid. 5016,

• Radosław Gumułka – biegły rewident, nr ewid. 9972.

W audycie uczestniczył także:

• Marcin Jaskuła.

Ponadto czynności asystenckie pełnił:

• Mateusz Adler

Osoby przeprowadzające  audyt  spełniają  wymóg  bezstronności  i  niezależności  w  stosunku  do 

Beneficjenta oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

6. Termin przeprowadzenia audytu

• 22.06.2012 r. – 25.06.2012 r. - czynności przedaudytowe,

• 26.06.2012 r. - 28.06.2012 r. - czynności audytowe,

• 29.06.2012 r. - czynności poaudytowe.

7. Okres objęty audytem

Okres objęty badaniem obejmował czas od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, tj. od dnia 01.11.2010 r. 

do dnia rozpoczęcia audytu, tj. 25.06.2012 r.

II. CEL I METODOLOGIA (CEL, ZAKRES, ZASTOSOWANE TECHNIKI) AUDYTU

1. Cel audytu

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia,  że wydatki poniesione w ramach  projektu są 

kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową  i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym 

zakresie.  W  opinii  audytor  poświadcza spełnienie  wszystkich  wymogów  określonych  w  zakresie 

ogólnym i szczegółowym audytu.
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2. Zakres przedmiotowy audytu

Audyt obejmował weryfikację i ocenę:

A.  Prawidłowości  realizacji  projektu  z  jego  założeniami  określonymi  w umowie  o  dofinansowanie 

projektu  i  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  zapewnienie,  że  wydatki  poniesione  w  ramach 

projektu  są  kwalifikowalne.  Ocena  prawidłowości  realizacji  projektu  obejmowała  prawidłowość 

rozliczeń  finansowych,  sposób  przeprowadzania  działań  merytorycznych,  finansowych, 

administracyjnych, zgodność z zasadami polityk wspólnotowych UE itp, w szczególności weryfikację 

oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, a także 

sprawdzenie,  czy Beneficjent  posiada ścieżkę audytu w zakresie  finansowo-księgowym, sprawdzenie 

wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;

B. Prawidłowości przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu;

C. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego 

oraz  postępu  finansowego  z  dokumentacją  dotyczącą  realizacji  projektu  dostępną  w  siedzibie 

Beneficjenta;

D. Sposobu realizacji  działań promocyjnych oraz sposobu prowadzenia i  archiwizacji  dokumentacji  

projektu;

E. Sposobu monitorowania projektu (osiągania rezultatów projektu); 

F. Wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta;

H. Czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeżeli  

takie zostały wykryte.

3. Opis metodologii przeprowadzonego badania

3.1. Podjęte działania i zastosowane techniki audytu

Podczas realizacji  audytu w siedzibie  Beneficjenta  zasadne okazało się użycie,  m.in.  takich metod i 

technik  audytorskich  jak  analiza  dokumentacji,  rozmowa,  wywiad  bezpośredni,  niezależne 

potwierdzenia, obserwacje/oględziny, rekonstrukcja obliczeń, uzyskiwanie wyjaśnień.

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka dokonaliśmy szczegółowego zaplanowania audytu, a jego proces 

podzieliliśmy na cztery zadania badawcze:
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− ustalenia ogólne,

− audyt finansowy wniosków o płatność,

− audyt realizacji Projektu,

− kontrola wewnętrzna.

USTALENIA OGÓLNE

Przedmiotem analizy  był  wniosek  wraz  z  umową o  dofinansowanie  Projektu.  Celem zadania  było 

ustalenie faktycznego zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego Projektu pod kątem zgodności 

realizacji projektu z w/w dokumentami oraz czasu jego realizacji. W wyniku przeprowadzonej analizy 

zidentyfikowane  zostały  umowne  wymagania  odnośnie  sprawozdawczości,  ewidencji  księgowej  i 

dokumentacji  źródłowej  oraz  obowiązków  z  zakresu  informacji  i  promocji  Projektu.  Ocena 

prawidłowości  realizacji  projektu  obejmowała  prawidłowość  rozliczeń  finansowych,  sposób 

przeprowadzania  działań  merytorycznych,  finansowych,  administracyjnych,  zgodność  z  zasadami 

polityk  wspólnotowych  UE  itp.  Na  podstawie  otrzymanego  wykazu  kont  wyodrębnionych  w 

Zakładowym Planie  Kont  dla  celów  ewidencji  realizowanego  Projektu,  dokonana  została  wstępna 

ocena  wystarczalności  księgowego  wyodrębnienia  wydatków  i  wpływów  Projektu.  Przeglądowi 

podlegały zastosowane procedury o udzielenie zamówień z zastrzeżeniem, że z powodu konieczności  

zachowania  bezstronności  i  niezależności,  ocenie  nie  poddano  postępowania  dotyczącego  wyboru 

podmiotu przeprowadzającego audyt.

AUDYT FINANSOWY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Celem zadania  była analiza  dokumentacji  finansowej  dostępnej  u Beneficjenta pod kątem zbadania 

kwalifikowalności  wydatków  poniesionych  w  ramach  realizowanego  Projektu  oraz  zbadanie 

prawidłowości prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego Projektu na 

podstawie obowiązujących w tych zakresach przepisów i zgodnie z przyjętą w budżecie klasyfikacją i  

kategoryzacją  wydatków.  W szczególności  przeprowadzono  weryfikację  oryginałów  dokumentów 

księgowych  dokumentujących  wydatki  poniesione  w  ramach  projektu,  które  zostały  rozliczone  w 

zatwierdzonych wnioskach o płatność. Zweryfikowano, czy działania, na które przedstawiono wydatki 

są  poparte  odpowiednimi  dokumentami  finansowymi,  poprzez  badanie  w szczególności,  czy  księgi 

rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) 

wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na 
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podstawie  dokumentów  potwierdzających  poniesienie  wydatków  (faktury  lub  inne  dokumenty  o 

równoważnej  wartości  dowodowej)  wnioski  o  płatność,  a  także  część  sprawozdawcza  wniosków o 

płatność,  odpowiadają  we  wszystkich  istotnych  aspektach  wymogom  Programu,  jak  również 

prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową Projektu wg stanu na dzień 

rozpoczęcia zadania audytowego. Sprawdzono też czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie 

finansowo  -  księgowym.  Zweryfikowano  także  spójność  przedstawionych  wniosków  o  płatność  z 

księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu. Sprawdzono czy wydatki wykazane 

w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, tj. potwierdzone dowodem zapłaty oraz czy osiągnięto 

efekt rzeczowy. 

AUDYT REALIZACJI PROJEKTU

Celem  niniejszego  zadania  badawczego  było  sprawdzenie  zgodności  realizacji  Projektu  z  umową 

stanowiącą  podstawę  jego  wdrażania  (umowa  o  dofinansowanie).  Na  podstawie  dokumentacji 

źródłowej,  przedstawionych  części  sprawozdawczych  wniosków  Beneficjenta  o  płatność  oraz 

przeprowadzonej wizji lokalnej sprawdzeniu podlegał stopień realizacji celów oraz poprawność danych 

wykazanych  w  sprawozdaniach  z  realizacji  projektu  przekazywanych  przez  Beneficjenta. 

Zweryfikowano prawidłowość przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności kandydatów.

Zweryfikowano także zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej 

postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną  

w  siedzibie  Beneficjenta.  Sprawdzono  również  sposób  monitorowania  Projektu  oraz  poprawności 

udzielania  zamówień.  Zweryfikowano,  czy  działania,  na  które  przedstawiono  wydatki  rzeczywiście 

zostały zrealizowane. Ponadto sprawdzeniu podlegał również sposób realizacji działań promocyjnych 

oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Celem zadania było stwierdzenie, czy  Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz 

usunął nieprawidłowości, jeżeli takie zostały wykryte.

3.2.  Zastosowany  próg  istotności  i  poziom  ufności  oraz  określenie  wielkości  próby  
i metodologii jej doboru 

Audyt  realizowano  ustalając  poziom  ufności  w  wysokości  95%  i  określając  istotność  ogólną  na 
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poziomie  5%  całkowitej  wartości  Projektu.  Próba  została  dobrana  metodami  statystycznymi  oraz 

poprzez dobór celowy, w taki sposób, aby weryfikacji podlegały wydatki i efekty rzeczowe w ramach 

każdego z wniosków o płatność oraz każdego zadania.

Podstawą doboru próby było 8 wniosków o płatność za okres od 01.11.2010 r. do 31.05.2012 r. na 

łączną kwotę  4.260.634,07  zł,  z czego do zakończenia  audytu zostało zatwierdzonych 7 wniosków 

obejmujących wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.960.262,98 zł.

Weryfiakcją objęto próbę liczącą 219 (tj.  29,7% z ogółu) pozycji  z wniosków o płatność na łączną 

kwotę 3.551.049,21 zł stanowiącą zarazem 83,4% poniesionym wydatków w okresie objętym audytem.

3.3. Zastosowane techniki audytu
a. zapoznawanie się z dokumentami związanymi z projektem,

b. sprawdzanie rzetelności informacji poprzez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego 

źródła,

c. porównanie  określonych  zbiorów  danych  w  celu  wykrycia  operacji  nieprawidłowych  lub 

wymagających wyjaśnienia,

d. weryfikacja dowodów źródłowych,

e. weryfikacja wykonanych czynności,

f. obliczenia,

g. oględziny.

III. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO 

1. Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu

1.1. Termin realizacji projektu

Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania Projektu w okresie od 01.11.2010 r. do 28.02.2013 r. 

1.2. Zwięzły opis projektu/ cel Projektu
Beneficjent zamierza dokonać zmian w podejściu do nauczania fizyki  w szkołach średnich poprzez 

usprawnienie pracy nauczyciela z uczniem dzięki innowacyjnej metodzie, zaktywizowaniu go do pracy i 

rozwijaniu pasji naukowych, co w efekcie ma przysłużyć się do kształcenia na kierunkach o kluczowym 

znaczeniu. Nowatorskie rozwiązanie dotyczy uczenia się poprzez interaktywne filmy i gry o zjawiskach 

fizycznych. Interaktywne filmy umożliwiają nauczycielom przedstawianie trudnych zagadnień obrazowo 
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i ukazujących zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, natomiast uczniowie dostrzegą powiązania 

zdobywanej  wiedzy z techniką  i  przemysłem. Grupa docelowa obejmuje 218 nauczycieli  i  19,8  tys.  

uczniów  z  123  szkół  ogólnokształcących  i  techników  z  województwa  lubuskiego  i 

zachodniopomorskiego. Grupę testującą ustalono na poziomie 54 nauczycieli i 1.242 uczniów. Celem 

Projektu  jest  zwiększenie  zainteresowania  uczniów klas  I-III  szkół  ogólnokształcących i  techników 

fizyką  do  poziomu  umożliwiającego  kontynuację  kształcenia  na  kierunkach  technicznych  i 

przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. 

2. Ustalenia stanu faktycznego

Podstawowymi dokumentami przy realizacji Projektu są:

• Umowa  o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  nr 

UDA-POKL.03.03.04-00-032/10-00 zawarta w dniu 3.12.2010 r. pomiędzy Ministrem Edukacji 

Narodowej z siedzibą w Warszawie a Politechniką Koszalińską z siedzibą w Koszalinie;

• Wniosek o dofinansowanie projektu.

Ponadto Beneficjent wdrożył następujące procedury wewnętrzne:

1. Zarządzeniem nr 58/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 26 listopada 2009 r. – zasady 

prowadzenia rachunkowości w Politechnice Koszalińskiej,

2. Zarządzaniem nr 54/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 30 listopada 2011 r. - regulamin 

Polityki Bezpieczeństwa Politechniki Koszalińskiej,

3. Obwieszczeniem nr 11/2010 Rektora Politechniki  Koszalińskiej  z dnia 15 grudnia 2010 r.  - 

zatwierdzono Regulaminu Projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”,

4. Zarządzeniem nr 71/2010 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 16 grudnia 2010 r.  powołano 

zespół do spraw realizacji  projektu  pn.  „Zespół Zarządzania  Projektem Wirtualna Fizyka  – 

Wiedza Prawdziwa”,

5. Zarządzeniem nr 8/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 16.02.2009 r. przyjęto procedury 

zawierania  przez  PK  umów  w  ramach  projektów  z  wykorzystaniem  unijnych  środków 

finansowych,

6. Zarządzeniem nr 20/2008 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 lipca 2008 r. określono 

zasady ochrony danych osobowych,

7. Zarządzeniem  nr  43/2008  Rektora  Politechniki  Koszalińskiej  z  18  grudnia  2008  r. 
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wprowadzono Regulamin Zamówień Publicznych Politechniki Koszalińskiej,

8. Zarządzeniem  nr  13/2005  Rektora  Politechniki  Koszalińskiej  wprowadzono  instrukcję 

kancelaryjną,

9. Zarządzeniem nr 56/2011 Rektora PK z dnia 30 grudnia 2011 r. określono jednolity rzeczowy 

wykaz akt i instrukcji o organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

2.1.  Prawidłowość  realizacji  projektu  z  jego  założeniami  określonymi  w  umowie  o 
dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa

W dniu 03.12.2010 r. Politechnika Koszalińska zawarła z  Ministrem Edukacji Narodowej umowę nr 

UDA-POKL.03.03.04-00-32/10-00  o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Wirtualna  fizyka  –  wiedza 

prawdziwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu 

oświaty, Działanie 3.5 – Projekty innowacyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na jej podstawie  Beneficjentowi przyznano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie 

nieprzekraczającej 5.185.740,20 zł, z czego w kwocie 4.407.879,17 zł ze środków europejskich oraz w 

kwocie 777.861,03 zł w formie dotacji celowej z budżetu krajowego.

Po dokonanej weryfikacji wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta oraz dostępną w 

siedzibie Beneficjenta dokumentacją źródłową, zespół audytorski stwierdził, iż wydatki poniesione w 

ramach realizowanego projektu są prawidłowo dokumentowane i księgowane. Stwierdzono także, iż 

wnioski  Beneficjenta  o  płatność  były  zgodne  z  księgami  rachunkowymi  Beneficjenta  w  części 

dotyczącej projektu.

Ustalono ponadto, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, Beneficjent wyodrębnił ewidencję 

księgową  dotyczącą  realizacji  Projektu,  wprowadzając  analitykę  pozwalającą  na  właściwe  ujęcie  i  

zaprezentowanie  wszystkich  wydatków  ponoszonych  na  realizację  projektu,  tak  aby  możliwa  była 

identyfikacja poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem.  Do sposobu prowadzenia 

ksiąg rachunkowych nie wnosi się uwag.

Do  sposobu  przeprowadzania  działań  merytorycznych,  finansowych,  administracyjnych  oraz  do 

zgodności powyższych działań z zasadami polityk wspólnotowych UE oraz do prawidłowości rozliczeń 

finansowych  i  kwalifikowalności  wydatków nie  wniesiono  uwag.  Beneficjent  terminowo występuje, 
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uzyskuje i wydatkuje środki finansowe na realizację Projektu.

W  trakcie  przeprowadzania  czynności  audytorskich  ustalono,  iż  dokumenty  księgowe  dotyczące 

wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu są prawidłowo opisywane.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, iż Projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z 

założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa. 

2.2. Prawidłowość przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności kandydatów

Projekt adresowany jest do nauczycieli  fizyki oraz uczniów szkół ogólnokształcących i techników z 

województwa  lubuskiego  i  zachodniopomorskiego.  Okazano   dokumentację  osobową  uczestników 

projektu,  która  obejmowała  m.in.  regulamin  rekrutacji,  formularz  zgłoszeniowy,  umowy zlecenia  z 

nauczycielami.  Na  podstawie  dokumentacji  objętej  audytem  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w 

sposobie  przeprowadzania  rekrutacji  oraz  w  kwalifikowalności  kandydatów.  W  badanym Projekcie 

wystąpiły  działania  związane  z  pozyskiwaniem  i  przechowywaniem oraz  przetwarzaniem danych  o 

uczestnikach projektu.  Beneficjent posiada ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w projekcie, które otrzymały imienne upoważnienia w w/w zakresie. Osoby biorące udział 

w  projekcie  składały  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Ponadto  określono  politykę 

bezpieczeństwa  danych  osobowych  poprzez  Zarządzenie  nr  20/2008  Rektora  Politechniki 

Koszalińskiej  z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych. Zespół audytorski nie 

wniósł uwag do sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach 

projektu.

2.3 Prawidłowość stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych

Celem  oceny  prawidłowości  stosowania  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

zweryfikowano dwa postępowania:

1. Dostawa szybkiej kamery kolorowej wraz z zestawem akcesoriów i oprogramowaniem (znak 

sprawy 168/PNOG/168/2010), na 300.000 zł,

2. Usługa produkcji filmów i udostępniania ich on-line (znak sprawy 14/PNOG/14/2011) na 

1.385.100 zł.

Obydwa postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.  Weryfikacja  okazanej 

dokumentacji przetargowej nie ujawniła nieprawidłowości.
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2.4. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu 
rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną 
w siedzibie Beneficjenta

Na podstawie przeprowadzonego audytu stwierdzono zgodność danych przekazywanych we wniosku o 

płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą 

realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

2.5. Sposób realizacji działań promocyjnych i informacyjnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.03.03.04-00-032/10-00 z dnia 03.12.2010 r. w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent zobowiązał się  do przestrzegania zasad 

wizualizacji w trakcie projektu oraz do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych 

do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z 

wymogami,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Rady  (WE)  nr  1828/2006.  Beneficjent dopełnił 

wymogów związanych z  informacją i  promocją.  Na dokumentach dotyczących projektu,  w tym na 

materiałach promocyjnych,  informacyjnych dotyczących projektu zostały umieszczone obowiązujące 

logotypy.  Pomieszczenia,  w  których  prowadzony  jest  projekt  zostały  oznaczone  emblematem Unii 

Europejskiej  oraz  logo  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  podobnie  jak  nabyte  w  ramach 

projektu urządzenia. Ponadto stworzona została strona internetowa Projektu oraz wykonano ulotki i 

plakaty promujące projekt. Zespół audytorski nie wnosi zastrzeżeń do opisanych działań.

2.6. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumentacja 

związana z  realizacją  projektu  powinna  być  przechowywana do dnia  31 grudnia  2020 r.  w sposób 

zapewniający  dostępność,  poufność  i  bezpieczeństwo.  W trakcie  zadania  audytowego  ustalono,  że 

dokumentacja merytoryczna oraz finansowa dotycząca projektu znajduje się  w  siedzibie Beneficjenta. 

Dokumentacja przechowywana jest w segregatorach zawierających prawidłowe logotypy Programu oraz 

flagę UE, nr umowy o dofinansowanie, nazwę projektu oraz informację o zawartości segregatora. Do 

powyższego nie wniesiono uwag.
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2.7. Sposób monitorowania projektu (osiągania rezultatów projektu)

 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia  

rezultatów  twardych  projektu  oraz  rezultatów  miękkich  projektu. Beneficjent  zatrudnił  w  ramach 

Zadania nr 1 specjalistę ds monitoringu i ewaluacji,  która na bieżąco monitoruje przebieg realizacji 

Projektu.  Nauczyciele  są  zobowiązani  do  przekazywania  dziennika  zajęć  po  zakończeniu  każdego 

miesiąca.  Zarazem  Beneficjent  we  wnioskach  o  płatność  podaje  m.in.  informacje  na  temat 

problemów/trudności związanych z realizacją projektu. Na podstawie okazanych raportów z testowania 

oraz  dzienników  zajęć,  a  także  przedłożonych  wyjaśnień  dotyczących  testowania  wstępnej  wersji 

produktu oceniono pozytywnie realizację tego etapu. Zdaniem audytorów zastosowane podejście jest 

wystarczające do efektywnego monitoringu realizacji  celów projektu i nie wnosi się w tym obszarze 

uwag.

2.8. Wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację źródłową, w tym protokoły zrealizowanych prac, a także 

przeprowadzoną  wizję  lokalną,  zespół  audytorski  stwierdził,  iż  części  sprawozdawcze  wniosków  o 

płatność są wiarygodne w odniesieniu do zakresu rzeczowego Projektu.

2.9. Wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeżeli takie 
zostały wykryte

Projekt  był  poddany kontroli  planowej  przeprowadzonej  w dniach 28.12.2011 oraz 9-11.01.2012 r. 

przez  Konsorcjum firm:  Lider  –  Przedsiębiorstwo  Usługowe „KONTAFIN” Sp.  z  o.o.,  Partner  - 

„MRC  Radosław  Rembiś”.  Informacja  pokontrolna  nr  2011/KF-ORE/K-5  z  12.01.2012  r.  nie 

wykazała istotnych nieprawidłowości i zdaniem kontrolujących we wszystkich obszarach projekt jest 

realizowany prawidłowo.

IV.  WSKAZANIE  STWIERDZONYCH  PROBLEMÓW  W  TRAKCIE  REALIZACJI 
PROJEKTU  WRAZ  ZE  WSKAZANIEM  ICH  WAGI  ORAZ  ZAZNACZENIA,  CZY 
JAKIKOLWIEK Z TYCH PROBLEMÓW MA CHARAKTER SYSTEMOWY

W trakcie audytu nie stwierdzono uchybień bądź nieprawidłowości przy realizacji Projektu. 
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RAPORT Z AUDYTU – CZĘŚĆ EWALUACYJNA

Opis     zastosowanej     metodologii  

Przedmiot badania

Przedmiotem niniejszej ewaluacji było wykonanie badania, w ramach którego nastąpiła weryfikacja 

poprawności realizacyjnej projektu „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”. Głównym celem projektu 

jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I –  III szkół ogólnokształcących i techników w 

województwie lubuskim i zachodniopomorskim fizyką do poziomu, umożliwiającego kontynuację 

kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem 

edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami flashowymi. Ponadto celem badania 

ewaluacyjnego było zwiększenie pewności Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej PO KL, w 

zakresie prawidłowej realizacji projektu „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”.

Zakres badania

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego był projekt „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”.

Zakres podmiotowy badania (respondenci)

• Uczniowie biorący udział w projekcie,

• Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu.

Odbiorcy badania 

- Beneficjent,

- Instytucja Zarządzająca PO KL.

Zakres terytorialny

Badanie objęło swoim zasięgiem terytorium województwa lubuskiego oraz 
zachodniopomorskiego.

Zakres czasowy 

Niniejsze badanie dotyczyło etapu testowania. Przeprowadzone zostało w terminie 18.06.2012 – 
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27.06.2012r. 

Przyporządkowanie pytań badawczych do metod ewaluacyjnych

Cele niniejszego badania zostały osiągnięte poprzez uzyskanie odpowiedzi na zamieszczone poniżej 
pytania badawcze. 

Tabela 1. Pytania badawcze wraz z przyporządkowanymi metodami ewaluacyjnymi.

Pytania i problemy badawcze Metody ewaluacyjne
1. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniane są jego możliwości 
w aspekcie wczesnego pobudzania zainteresowań uczennic i uczniów 
przedmiotami, matematycznymi, przyrodniczymi oraz technicznymi?

CATI

2. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniane są poszczególne 
elementy zajęć edukacyjnych? CATI, CAWI

3. Jak na obecnym etapie realizacji projektu  układa się współpraca z 
osobami zaangażowanymi w realizację projektu? CATI

4. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniane są wiedza, 
umiejętności oraz kompetencje uczniów pozyskane dzięki udziałowi w 
projekcie?

CATI, CAWI

5. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniany jest wzrost 
zainteresowania uczniów dalszym kształceniem matematycznym, 
przyrodniczym i technicznym?

CATI, CAWI

6. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniane są możliwości 
osiągnięcia rezultatów miękkich projektu? CATI

7. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniany jest jego wpływ na 
zainteresowanie uczennic i uczniów nauką w zakresie fizyki?  CAWI, CATI

8. Jak na obecnym etapie realizacji projektu oceniany jest poziom 
zainteresowania poszczególnymi jego elementami? CATI, CAWI

Źródło: opracowanie własne.
Wykaz skrótów:

CATI – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach 
projektu,
CAWI – ankieta internetowa z uczniami biorącymi udział w projekcie.

Opis zastosowanych metod ewaluacyjnych
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (technika CATI)
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Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing) opierał 

się na połączeniu rozmowy telefonicznej z bezpośrednim wprowadzeniem uzyskiwanych informacji do 

elektronicznej bazy danych. Specjalnie przeszkolony w tym celu ankieter  przeprowadził wywiady ze 

wskazanymi osobami (w standardowy, z góry określony sposób). W tym celu wykorzystany został 

kwestionariusz elektroniczny ułatwiający ankieterowi wprowadzanie na bieżąco odpowiedzi 

respondenta do bazy danych.

Technika CATI pozwoliła w krótkim czasie dotrzeć do respondentów, których charakteryzowała mała 

dyspozycyjność czasowa, z którymi trudno byłoby przeprowadzić ankiety w inny sposób. Ankieta 

telefoniczna nie wymagała od respondenta poświęcenia badaniu wiele czasu, a jednocześnie możliwość 

kontaktu z ankieterem zapewniła zebranie pełnych odpowiedzi, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, 

co pozwoliło na zebranie rzetelnego i wiarygodnego materiału badawczego. 

W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego wywiady przeprowadzone zostały według 

standaryzowanego kwestionariusza wywiadu, który zawierał pytania o charakterze zamkniętym (12 

pytań) –  wzór w załączniku. Długość rozmowy w celu przeprowadzenia ankiety wynosiła około 10 

minut.

W ramach tej metody wykonawca uzyskał informacje od grupy respondentów, którą stanowili 

nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu.

Wykonawca zakładał przebadanie wszystkich 54 nauczycieli aktualnie biorących udział w projekcie. 

Nawiązanie połączenia z 2 respondentami nie powiodło się, w wyniku czego przeprowadzono 52 

wywiady CATI.

Ankieta internetowa (CAWI)

CAWI jest techniką badań ilościowych, prowadzoną za pomocą udostępnienia respondentom 

kwestionariusza internetowego –  pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu 

poprzez co mogą być adresowane do wybranych grup celowych. Ankieta CAWI zastosowana w 

niniejszym badaniu wypełniana była on-line na stronie internetowej (portal edukacyjny projektu 

„Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa), a odpowiedzi udzielone przez respondentów zapisane zostały 

na serwerze i zgromadzone w postaci bazy danych. Zaletą metody CAWI jest fakt, iż mogła ona być 
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wypełniona przez respondenta w dogodnym dla niego czasie.

W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego zastosowano kwestionariusz ankiety, który zawierał 

pytania o charakterze zamkniętym (11 pytań) – wzór w załączniku. 

W ramach tej metody wykonawca uzyskał informacje od grupy respondentów, którą stanowili 

uczniowie biorący udział w projekcie. Ankietę wypełniły 183 osoby. 

Opis okoliczności towarzyszących badaniu

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z wyznaczonymi celami badawczymi. Zestaw metod i technik 

badawczych objął badania o charakterze ilościowym. W badaniu zastosowano zróżnicowane metody 

badawcze. Analizie zostały poddane dane wywołane za pomocą wywiadów telefonicznych 

wspomaganych komputerowo (CATI) oraz ankiety internetowej (CAWI). Wykorzystanie różnych 

technik badawczych oraz uwzględnienie odmiennych perspektyw (nauczyciele, uczniowie) umożliwiło 

zgromadzenie szczegółowego materiału. W efekcie udało się uzyskać szeroki, a zarazem wnikliwy obraz 

problematyki badawczej. Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

badaniach społecznych tj. zastosowano weryfikację stworzonych narzędzi badawczych poprzez 

Zamawiającego, zapewnienie o zachowaniu anonimowości osób biorących udział w badaniach (zgodnie 

z obowiązującymi zasadami przy realizacji badań oraz ustawą o ochronie danych osobowych), 

zagwarantowanie badaczy posiadających odpowiednie doświadczenie  przy realizacji badań społecznych 

i ewaluacyjnych, przestrzeganie obowiązujących powszechnie standardów usług ewaluacyjnych.

Wywiady z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu za pomocą techniki CATI 

przeprowadzone zostały na podstawie bazy danych przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Baza zawierała informacje kontaktowe z etapu testowania skierowanego do 54 nauczycieli z 37 szkół. 

Badanie CATI prowadzono w terminie 22.06.2012r. –  26.06.2012r. W ramach badania CATI nie 

wystąpiły okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na realizację zaplanowanych działań. Zrealizowano 

52 z 54 zaplanowanych wywiadów. Respondenci z którymi nie udało się przeprowadzić badania, przez 

cały okres jego trwania –  mimo wielokrotnych prób nawiązania połączenia, posiadali wyłączone 

telefony. 

W ramach zastosowanej metody CAWI przebadano uczennice i uczniów ze szkół w województwie 
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lubuskim oraz zachodniopomorskim biorących udział w projekcie. Opracowane przez Wykonawcę 

narzędzie badawcze dzięki uprzejmości Zamawiającego zostało zamieszczone na Portalu Ekspertów, 

opracowanym i użytkowanym w ramach projektu „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”, dzięki czemu 

ankieta dostępna była dla wszystkich jego uczestników. Poziom responsywności wyniósł 183 

wypełnione ankiety. Badanie CAWI zrealizowano w terminie 22.06.2012r. – 26.06.2012r. W tym okresie 

nie zaistniały żadne okoliczności utrudniające realizację badania.

W trakcie realizacji badania Wykonawca pozostawał w stałym kontakcie z Zamawiającym. Należy 

podkreślić, iż Zamawiający wspierał Wykonawcę na etapie realizacji badania, przekazał Wykonawcy 

wszystkie niezbędne do jego realizacji informacje, ponadto Zamawiający zawsze udzielał 

wyczerpujących odpowiedzi na pytania i wątpliwości kierowane ze strony Zespołu Badawczego.
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Wyniki     badania  

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu „Wirtualna fizyka – 
wiedza prawdziwa” (pytania występujące jedynie w kwestionariuszu CATI 
skierowanym do nauczycieli)

Nauczyciele wypowiadali się pozytywnie na temat edukacji szkolnej i pozaszkolnej proponowanej w 

ramach Projektu w aspekcie wczesnego pobudzania zainteresowań uczniów i uczennic przedmiotami 

matematycznymi, przyrodniczymi oraz technicznymi. Żaden z nauczycieli nie udzielił odpowiedzi 

trudno powiedzieć, raczej źle, źle lub zdecydowanie źle. 30,77% nauczycieli oceniło zdecydowanie dobrze edukację 

szkolną i pozaszkolną w aspekcie wczesnego pobudzenia zainteresowań uczniów i uczennic, 57,69% 

oceniło tą edukację dobrze natomiast 11,54% raczej dobrze. 

Rysunek 1. Ocena edukacji szkolnej i pozalekcyjnej w ramach Projektu z aspekcie wczesnego pobudzania zainteresowań uczniów 
przedmiotami ścisłymi.

Źródło: opracowanie własne.
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Najlepiej ocenianymi przez nauczycieli elementami systemu nauczania fizyki w ramach projektu są gry 

wideo (średnia –  4,48). Również wysoko nauczyciele ocenili poradnik stosowania produktów 

innowacyjnych (średnia –  4,46). Trzecim najlepiej ocenianym elementem systemu są propagowanie 

przez niego idee (średnia –  4,42). Najgorzej natomiast nauczyciele ocenili gry flash oraz platformę 

edukacyjną inaczej portal ekspertów (średnia – po 4,13). 

Rysunek 2. Ocena systemu nauczania opracowanego w ramach projektu.

Źródło: opracowanie własne.
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Nauczyciele najlepiej ocenili gry wideo (4,46) oraz platformę edukacyjną (4,44) pod względem 

przydatności uczniom pod kątem ich zainteresowań. Najgorzej natomiast ocenili test wiedzy i 

kompetencji – średnia 4,13.

Rysunek 3. Ocena przydatności poszczególnych elementów zajęć  pod kątem zainteresowania uczniów.

Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć, iż nauczyciele w bardzo podobny sposób oceniali współpracę z osobami 

zaangażowanymi w realizację Projektu pod kątem 5 zbadanych kryteriów. Jednakże najmniejszy procent 

nauczycieli zgodziło się ze stwierdzeniem dotyczącym satysfakcji z szybkości reakcji zespołu 

projektowego na powstałe problemy i trudności dotyczące realizacji zajęć (odpowiedzi całkowicie się 

zgadzam udzieliło 65,38%, natomiast odpowiedzi zgadzam się udzieliło 30,77%). Natomiast wszyscy 
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nauczyciele zgodzili się ze stwierdzeniem, iż są usatysfakcjonowani z przepływu informacji od 

pracowników zespołu projektowego oraz, iż są usatysfakcjonowani z częstotliwości kontaktów z 

pracownikami zespołu projektowego.



Rysunek 4. Współpraca z  osobami zaangażowanymi w realizację Projektu.

 
Źródło: opracowanie własne.
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Nauczyciele dobrze oceniają przydatność informacji przekazywanych podczas spotkać 

informacyjno –  szkoleniowych poświęconych obsłudze i zastosowaniu interaktywnych filmów 

wideo wraz z możliwością zapoznania się z Portalem Ekspertów oraz grami w technologii flesz. 

38,46% nauczycieli oceniło tą przydatność zdecydowanie dobrze, 46,15% nauczycieli oceniło dobrze, 

natomiast 11,54% oceniło raczej dobrze. Odpowiedzi trudno powiedzieć udzieliło jedynie 1,92%. 

Taki sam procent nauczycieli (1,92%)  wskazało, iż nie brało udziału w tych spotkaniach. 

Rysunek 5. Ocena przydatności informacji przekazywanych podczas spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Źródło: opracowanie własne.

Nauczyciele najgorzej ocenili możliwość osiągnięcia rezultatu miękkiego w postaci wzrostu 

zainteresowania maturą z fizyki wśród uczniów i uczennic (odpowiedzi tak udzieliło 19,23%, 

natomiast odpowiedzi raczej tak udzieliło 32,69%). Drugim najgorzej ocenianym rezultatem 

miękkim był wzrost zainteresowania uczniów kształceniem na kierunkach matematycznych, 
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przyrodniczych i technicznych (odpowiedzi tak udzieliło 21,15%, natomiast odpowiedzi raczej tak 

udzieliło 46,15%). Natomiast najlepiej nauczyciele ocenili wzrost poziomu aktywności uczniów i 

uczennic biorących udział w Projekcie na zajęciach (odpowiedzi tak udzieliło 61,54%, natomiast 

odpowiedzi raczej tak udzieliło 36,54%) oraz wzrost poziomu umiejętności i motywacji w zakresie 

kreatywnego wykorzystania fizyki wśród uczniów/ uczennic i nauczycieli fizyki (odpowiedzi tak 

udzieliło 40,38%, natomiast odpowiedzi raczej tak udzieliło 57,69%).
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Rysunek 6. Możliwości osiągnięcia rezultatów Projektu.

 
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 7. Możliwości osiągnięcia rezultatów Projektu cd.

Źródło: opracowanie własne.
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Prawie wszyscy nauczyciele uznali, iż proces edukacyjny realizowany z zastosowaniem produktów 

Projektu spełnił ich oczekiwania. Odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 32,69% nauczycieli, tak 

odpowiedziało 40,38%, natomiast odpowiedzi raczej tak udzieliło 25% nauczycieli. 1,92% 

nauczycieli nie umiało odpowiedzieć czy proces edukacyjny spełnia ich oczekiwania i udzieliło 

odpowiedzi ani tak, ani nie.

Rysunek 8. Ocena spełnienia oczekiwań procesu edukacyjnego z zastosowaniem  produktów Projektu.

Źródło: opracowanie własne.

Znaczna większość nauczycieli ponownie wzięłaby udział w Projekcie w roli trenera. 63,46% 

nauczycieli z pewnością wzięłoby udział w Projekcie. Odpowiedzi prawdopodobnie wziąłbym/ęłabym 

udział w Projekcie  udzieliło 28,85% nauczycieli. 5,77% respondentów nie było pewnym czy 

chciało by wziąć udział w Projekcie jako trener, natomiast 1,92% prawdopodobnie nie chciało by 

pełnić takiej roli.
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Rysunek 9. Ponowna decyzja o przystąpieniu do Projektu w roli trenera.

Źródło: opracowanie własne.

27



Uczniowie biorący udział w projekcie „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa” (pytania występujące jedynie w 

kwestionariuszu CAWI skierowanym do uczniów)

Ponad 80% uczniów wskazywało, iż zajęcia z użyciem gier wideo i gier flash o zjawiskach 

fizycznych spełniło ich oczekiwania (odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 12,71% uczniów, 

odpowiedzi tak udzieliło 34,81% uczniów, natomiast odpowiedzi raczej tak udzieliło 34,25% 

uczniów). 13,81% uczniów nie było w stanie określić czy gier wideo i gry flash spełniły ich 

oczekiwania, natomiast 4,41% uczniów wskazało, iż te zajęcia nie spełniły ich oczekiwań 

(odpowiedzi raczej nie udzieliło 2,21% uczniów, natomiast odpowiedzi nie oraz zdecydowanie nie po 

1,1% uczniów).

Rysunek 10. Ocena poziomu spełnienia oczekiwań w stosunku do zajęć z zastosowaniem interaktywnych produktów 
Projektu.

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 86% uczniów chętnie uczęszcza na zajęcia z zastosowaniem gier wideo i gier flash (16,57% 

uczniów udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, 35,36% uczniów odpowiedziało tak, natomiast 

odpowiedzi raczej tak  udzieliło 34,25% uczniów). 9,39% uczniów nie było w stanie określić czy 

chętnie czy też niechętnie uczęszcza na zajęcia z zastosowaniem gier wideo i gier flash. Prawie 

4,5% uczniów niechętnie chodzi na takie zajęcia (odpowiedzi raczej nie udzieliło 2,21% uczniów, 
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odpowiedź nie wskazało 1,66% uczniów, natomiast odpowiedzi zdecydowanie nie udzieliło 0,55% 

uczniów). 

Rysunek 11. Uczęszczanie na zajęcia z zastosowaniem gier wideo oraz flash.

Źródło: opracowanie własne.

Niecałe 70% uczniów wskazało, iż chętnie rozwiązuje w domu zadania w grach poprzez 

platformę edukacyjną (11,54% uczniów wskazało odpowiedź zdecydowanie tak, odpowiedź tak 

wskazało 25,27% uczniów, natomiast odpowiedź raczej tak udzieliło 31,87% uczniów). 17,03% 

uczniów na pytanie czy chętnie rozwiązują w domu zadania w grach udzieliło odpowiedzi ani tak, 

ani nie. Natomiast ponad 14 % uczniów nie jest chętna do rozwiązywania takich zadań 

(odpowiedzi raczej nie udzieliło 9,34% uczniów, odpowiedzi nie udzieliło 4,4%, natomiast 

odpowiedzi zdecydowanie nie udzieliło 0,55% uczniów).
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Rysunek 12. Rozwiązywanie zadań poprzez platformę edukacyjną w domu.

Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie pytani o to co ma dla nich największe znaczenie w kontekście udziału w zajęciach z 

elementami interaktywnymi najczęściej wskazywało uzyskanie wiedzy na temat zjawisk fizycznych 

(57,06%). Na drugim miejscu uczniowie wskazywali, iż zajęcia są ciekawsze niż standardowe 

lekcje (48,02%). Natomiast na trzecim miejscu uczniowie uplasowali zwiększenie motywacji do 

nauki (46,89%). Również wysoko uczniowie umieścili rozwinięcie praktycznych umiejętności 

związanych ze zjawiskami fizycznymi (44,07%). Najrzadziej uczniowie wskazywali zwiększenie 

wiary we własne możliwości w zakresie nauki zagadnień fizycznych (32,02%).
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Rysunek 13. Największe znaczenie poszczególnych elementów w kontekście udziału w zajęciach interaktywnych.

Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie najwyżej ocenili gry flash – wskazywali, iż podobały im się najbardziej jako element 

zajęć edukacyjnych (średnia - 3,7), natomiast pozostałe elementy czyli gry wideo, test wiedzy i 

kompetencji oraz platformę edukacyjną ocenili na 3,6.
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Rysunek 14. Ocena poszczególnych elementów zajęć edukacyjnych pod kątem zainteresowania uczniów.

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 84% uczniów poleciłoby swoim rówieśnikom udział w zajęciach z zastosowaniem 

produktów Projektu. Odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 16,2% uczniów. Najwięcej uczniów 

wskazało, iż tak, poleciłoby udział w zajęciach (34,64%). Prawie tak samo często uczniowie 

wskazywali odpowiedź raczej tak (33,53%). 11,17% uczniów na pytanie czy poleciłoby 

rówieśnikom udział w zajęciach odpowiedziało ani tak, ani nie. Prawie 4,5% uczniów wskazało, iż 

nie poleciłoby swoim rówieśnikom udział w tych zajęciach (odpowiedzi raczej nie udzieliło 3,35% 

uczniów, natomiast odpowiedzi nie udzieliło 1,12% uczniów).
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Rysunek 15. Możliwość polecenia zajęć interaktywnych innym uczniom.

Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie zdecydowanie najczęściej wskazywali, iż dzięki zajęciom z zastosowaniem gier wideo i 

gier flash lepiej radzą sobie na lekcjach fizyki (32,04% uczniów udzieliło odpowiedzi całkowicie się 

zgadzam, natomiast 38,12% udzieliło odpowiedzi zgadzam się). Na drugim miejscu uczniowie 

wskazywali, iż zgadzają się ze stwierdzeniem, iż wczesna i systematyczna edukacja z zakresu fizyki 

jest bardzo istotna (odpowiedzi całkowicie zgadzam się udzieliło 32,78%, natomiast odpowiedzi 

zgadzam się udzieliło 31,67%). Pozostałe trzy stwierdzenia, do których mieli się ustosunkować 

uczniowie zostały przez nich podobnie ocenione. 
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Rysunek 16. Ustosunkowanie się do stwierdzeń z zakresu zgłębiania wiedzy w wyniku Projektu.

 
Źródło: opracowanie własne.
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Porównanie grup respondentów (uczniów oraz nauczycieli) w ramach pytań występujących w dwóch 

kwestionariuszach

Nauczyciele dużo wyżej oceniali poszczególne aspekty dotyczące filmów i gier stosowanych na 

zajęciach w ramach Projektu niż uczniowie. Nauczyciele oraz uczniowie najlepiej ocenili obsługę 

interaktywnych produktów stosowanych na zajęciach przez nauczyciela (średnia dla nauczycieli to 

4,6, natomiast dla uczniów 4,1). Obie grupy respondentów również bardzo wysoko oceniają 

formę zajęć o zjawiskach fizycznych z zastosowaniem gier wideo i gier flash (średnia nauczyciele - 

4,5, średnia uczniowie - 3,9). Największa rozbieżność między opinią nauczycieli i uczniów 

dotyczy tego czy gry wideo przygotowane są profesjonalnie –  uczniowie ocenili ten element 

najniżej (3,7), natomiast nauczyciele najwyżej (4,7). Może to wynikać z faktu, iż uczniowie w 

większym stopniu interesują się „nowinkami”  technicznymi, w związku z czym mają większe 

wymagania co do formy multimedialnego przygotowania omawianych produktów. 
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Rysunek 17. Ocena aspektów związanych z grami wideo oraz flash stosowanymi na zajęciach.

Źródło: opracowanie własne.
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Nauczyciele w podobny sposób oceniają wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w trakcie 

udziału w Projekcie jak i sami uczniowie –  różnice są nieznaczne. Niniejszy wynik pokazuje iż 

obie grupy respondentów dostrzegają korzyści jakie niesie za sobą projekt. 

Rysunek 18. Ocena wiedzy uzyskanej przez uczniów dzięki udziałowi w Projekcie.

Źródło: opracowanie własne

Nauczyciele dużo wyżej niż druga grupa respondentów ocenili przydatność kompetencji 

uzyskanych przez uczniów podczas zajęć – 96,15% nauczycieli wskazało ich przydatność (13,46% 

odpowiedziało bardzo przydatne, 55,77% odpowiedziało przydatne, 26,92% odpowiedziało raczej 

przydatne), natomiast wskazanie uczniów wyniosło 80,11% (13,81% odpowiedziało bardzo 

przydatne, 33,7% odpowiedziało przydatne, 32,6% odpowiedziało raczej przydatne). Różnica ta może 

wynikać z faktu, iż uczniowie nie wierzą we własne możliwości, przez co nie dostrzegają szansy 

wykorzystania pozyskanych kompetencji w przyszłości – wpływa to na ocenę ich przydatności.
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Rysunek 19. Ocena kompetencji uzyskanych przez uczniów podczas zajęć.

Źródło: opracowanie własne.
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Nauczyciele zdecydowanie lepiej ocenili to, iż zastosowanie gier na lekcjach fizyki przyczynia się 

do wzrostu zainteresowania dalszym kształceniem na kierunkach matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych niż uczniowie –  94,23% nauczycieli stwierdziło, iż zgadza się z 

tym stwierdzeniem (odpowiedzi całkowicie się zgadzam udzieliło 32,69% nauczycieli, odpowiedzi 

zgadzam się udzieliło 44,23%, odpowiedzi raczej się zgadzam udzieliło 17,31%), natomiast wśród 

uczniów ze stwierdzeniem zgodziło się 78,22% (odpowiedzi całkowicie się zgadzam udzieliło 

13,97%, odpowiedzi zgadzam się udzieliło 33,52%, odpowiedzi raczej się zgadzam udzieliło 30,73%). 

Nastąpił relatywny wzrost zainteresowania uczniów zajęciami, który przekłada się na ich 

aktywność podczas lekcji. Aktywność ta dostrzegana jest przez nauczycieli, stąd też wysoka ocena 

wzrostu zainteresowania kształceniem na kierunkach ścisłych, co nie konieczne przekłada się na 

faktyczne zainteresowanie dalszym kształceniem w tym kierunku wśród uczniów. 
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Rysunek 20. Stosunek do stwierdzenia : Zastosowanie gier wideo i gier flash na lekcjach fizyki przyczyniło się do wzrostu zainteresowania uczniów kształceniem na kierunkach ścisłych.

 
Źródło: opracowanie własne.

41



Główne     wnioski     z     badania  

• W ramach niniejszego badania zdiagnozowano, iż projekt „Wirtualna fizyka –  wiedza 

prawdziwa” realizowany jest prawidłowo. Główny cel projektu, którym jest zwiększenie 

zainteresowania uczniów klas I – III szkół ogólnokształcących i techników przedmiotami 

ścisłymi jest wysoce prawdopodobny do osiągnięcia. Analiza wykazała że, 78,2% 

badanych uczniów, biorących udział w etapie testowania deklaruje, iż zaobserwowało u 

siebie wzrost zainteresowania kształceniem na kierunkach przyrodniczych i technicznych. 

Ogólna ocena projektu „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”  zarówno przez nauczycieli jak i 

uczniów biorących w nim udział jawi się jako pozytywna. Na obecnym etapie realizacji projektu 

świadczy to o prawidłowej jego realizacji, zgodnej z założeniami, co następnie powinno 

skutkować osiągnięciem zakładanych rezultatów.

• Widocznym jest zmniejszająca się bariera dotycząca wprowadzania innowacji w szkołach, 

następuje zmiana nawyków i przyzwyczajeń poprzez zainteresowanie oraz zaangażowanie 

nauczycieli w alternatywną metodę przekazywania wiedzy stosowaną z projekcie.

• Można wnioskować, iż dzięki zastosowaniu produktów projektu podniósł się odsetek 

osób chętnie uczestniczących na lekcje fizyki, które powszechnie uważane są za jedne z 

najmniej lubianych – projekt zachęca do uczęszczania na niniejsze zajęcia.

• Współpraca nauczycieli z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, jak i 

przydatność informacji przekazywanych przez pracowników zespołu projektowego 

podczas spotkań informacyjno – szkoleniowych poświęconych obsłudze i zastosowaniu 

interaktywnych produktów projektu,  postrzegana jest wyjątkowo dobrze.

• Przebieg procesu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem produktów projektu 

spełnia oczekiwania zarówno uczennic/ uczniów uczęszczających na zajęcia jak i 

nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

• Analiza przeprowadzona w ramach niniejszego badania wykazała, iż nauczyciele w 

każdym poddanym badaniu aspekcie dużo lepiej oceniają projekt niż uczniowie. Może to 

wynikać z faktu, iż produkty projektu ułatwiają prace nauczycielowi – pozwalają w sposób 

łatwiejszy oraz bardziej przystępny przekazać wiedzę z zakresu fizyki uczniom, ponadto 

dzięki interaktywnym formom łatwiej jest im skupić uwagę uczęszczających na zajęcia. 

• Poddani badaniu uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach projektu, w ocenie gier 



wideo oraz gier flash nie wskazują znaczących różnic. Oba aspekty oceniane są dobrze. 

• W ocenie uczniów test wiedzy i kompetencji postrzegany jest pozytywnie. Zazwyczaj 

elementy takie oceniane są negatywnie ze względu na fakt, iż uczniowie nie preferują 

omawianej formy sprawdzania wiedzy, ponieważ jest ona obligatoryjna i społecznie źle 

odbierana (w środowisku uczniowskim). Może to oznaczać, iż projekt zmienia 

mentalność uczniów w aspektach sprawdzania ich wiedzy pozyskiwanej na zajęciach. 

• W ramach uzyskanej przez uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji nie 

zdiagnozowano znaczących różnic. Wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne oraz 

kompetencje pozyskiwane na zajęciach oceniane są wysoko, przez obie poddane badaniu 

grupy respondentów. 

• Użycie interaktywnych produktów na zajęciach fizyki jako narzędzi edukacyjnych 

sprawiło, iż nauka stała się łatwiejsza i przyjemniejsza dla uczestników projektu.

Wszystkie     wnioski     z     badania     mają     charakter     pozytywny,     w     związku     z     czym     nie     ma   
konieczności     zastosowania     dodatkowych     działań     usprawniających     realizację     projektu   

„  Wirtualna     fizyka   –   wiedza     prawdziwa  
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	Opis zastosowanej metodologii
	Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing) opierał się na połączeniu rozmowy telefonicznej z bezpośrednim wprowadzeniem uzyskiwanych informacji do elektronicznej bazy danych. Specjalnie przeszkolony w tym celu ankieter  przeprowadził wywiady ze wskazanymi osobami (w standardowy, z góry określony sposób). W tym celu wykorzystany został kwestionariusz elektroniczny ułatwiający ankieterowi wprowadzanie na bieżąco odpowiedzi respondenta do bazy danych.
	Technika CATI pozwoliła w krótkim czasie dotrzeć do respondentów, których charakteryzowała mała dyspozycyjność czasowa, z którymi trudno byłoby przeprowadzić ankiety w inny sposób. Ankieta telefoniczna nie wymagała od respondenta poświęcenia badaniu wiele czasu, a jednocześnie możliwość kontaktu z ankieterem zapewniła zebranie pełnych odpowiedzi, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, co pozwoliło na zebranie rzetelnego i wiarygodnego materiału badawczego. 


