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ZIDENTYFIKOWANE 
        WYZWANIA, SZANSE
            I REKOMENDACJE
Wdrażanie działań Science Shop wiąże się z zarówno z wyzwaniami  
jak i szansami po stronie studentek i studentów, pracowników naukowych  
oraz interesariuszy.

studenci i studentki często nie dostrzegają korzyści płynących  
ze współpracy z sektorem organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i nie są do niej przygotowani, koncentrując się na poszukiwaniu  
możliwości współpracy z przedsiębiorstwami, zazwyczaj w postaci 
staży i  praktyk;
studentki i studenci obawiają się, że projekty społeczne wymagają  
od nich zbyt dużego wysiłku, są wyzwaniem, które może dodatkowo 
ich obciążyć, nie przynosząc dla nich wprost korzyści;
otoczenie społeczne działa w dynamicznych warunkach, oczekując  
często szybkich rezultatów i odpowiedzi na zadane zapytania  
badawcze, a specyfika pisania prac dyplomowych zakłada dłuższy 
cykl -  roczny lub dwuletni;
kompleksowe i interdyscyplinarne  podejście do problemów powinno 
być odzwierciedlone także w interdyscyplinarności programów studiów;
zapewnienie źródeł finasowania modelu  Science Shop.

uruchomienie działań w ramach Science Shop na UAM pozwoliło 
na włączenie projektu w  międzynarodową sieć partnerów i pozyskanie 
nowych grantów w ramach programu H2020 oraz  ERASMUS+, które 
zorientowane są na badania partycypacyjne, wymianę doświadczeń 
i rozwój nowych koncepcji, w tym innowacji społecznych;

wzmacnianie pozytywnego wizerunku naukowca i uczelni;
efektywniejsza promocja nauki;

dialog z interesariuszami wpływający także na jakość badań  
i programów kształcenia;

nowe idee, wyzwania badawcze;
nowe kompetencje potrzebne na rynku pracy oraz umożliwienie 
studentkom i studentom weryfikacji wiedzy i kompetencji w praktyce;
zmienianie świata na lepsze

zebranie wokół Science Shop grupy zaangażowanych i zmotywowa-
nych pracowników naukowych prowadzących seminaria dyplomowe,  
w ramach których powstaną wdrożeniowe projekty społeczne. Pozwoli 
to na stworzenie swego rodzaju elity, odrębnej grupy promotorów, 
otwartych na innowacyjne pomysły, nowe idee, mających także zdolności 
negocjacyjne;
istotną rolę w powodzeniu działań Science Shop odgrywają łącznicy, 
osoby koordynujące jego działalność, których zadaniem jest przede 
wszystkim dotarcie do potencjalnych partnerów, uzgadnianie sta-
nowisk, oczekiwań wszystkich zainteresowanych strony, organizacja 
spotkań, prowadzenie negocjacji/mediacji itd.;
proces współpracy pomiędzy uczelnią a partnerem powinien mieć 
minimalnie, ale jednak, sformalizowany charakter. Ważne może być 
zawarcie umowy precyzującej prawa i obowiązki stron, ich wzajemne  
relacje i warunki kooperacji, czy rozstrzygania sporów. Istotna jest do-
browolność współpracy, zatem te zasady powinny mieć jak najbardziej  
elastyczny i nieograniczający charakter, ale konstruujące jednak  
pewne ramy współpracy;
ważne jest także uzgodnienie rezultatu końcowego; dla uczelni  
powinien mieć on naukowy charakter, dla organizacji praktyczny  
i dość szybko możliwy do wdrożenia. Realizacja projektów w ramach 
Science Shop wiąże się zatem często z dwoma rodzajami efektów/
produktów, które są satysfakcjonujące dla obu stron;
promowanie interdyscyplinarności, która charakteryzuje innowacje 
społeczne, na poziomie zarówno studentek i studentów z różnych 
kierunków studiów, opiekunów naukowych projektów i prac dyplo-
mowych, ekspertów z różnych środowisk, czy sektorów.
przygotowanie studentek i studentów od początku studiów do  
realizacji projektów we współpracy z  interesariuszami poprzez udział 
w szkoleniach i seminariach dedykowanych do idei innowacji społecz-
nych, design thinking, zarządzania projektami, kompetencji miękkich 
w  obszarze relacji społecznych, współpracy międzysektorowej;
połączenie realizacji projektów z praktykami studenckimi w instytu-
cjach, dla których będą przygotowywane prace (studentki i studenci 
podczas pobytu na praktyce będą mogli poznać cele, zadania instytu-
cji, zaangażować się w zbieranie materiałów niezbędnych do przygo-
towanie pracy, a przed wszystkich zrozumieć jej cel);
umożliwienie realizacji prac projektowych w grupie, co sprzyja  
kreatywnym rozwiązaniom i   różnym formom prac (np. filmów,  
raportów, prototypów, prac dyplomowych zbiorowych); 
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PRZYGOTOWANIE  
FILMU PROMOCYJNEGO   
I ANALIZY SWOT  
DLA ZESPOŁU  
SZKÓŁ SPECJALNYCH  
W KOWANÓWKU

Imię i nazwisko studenta/-tki/-ów: 
Marta Szymanowska, Jesica Nocek

Rok, kierunek studiów, specjalność: 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, III rok dziennych studiów licencjackich

Promotor /-ka pracy: 
dr Szymon Ossowski

Nazwa organizacji/instytucji, we współpracy  
z którą projekt został przygotowany: 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

Na jaką potrzebę organizacji/instytucji  projekt odpowiadał?
Szkoła odczuwała potrzebę wzmocnienia  swojego  wizerunku i wzbogaceniu 
narzędzi promujących szkołę,  co docelowo ma pomóc w zdobywaniu wsparcia 
różnych instytucji i organizacji zewnętrznych,  w tym środków finansowych. Do tej 
pory szkoła nie miała profesjonalnie stworzonego filmu promującego placówkę i jej 
wyjątkowy charakter, a przygotowany przez studentki film, utrzymany w kolorowej, 
wesołej i przyjaznej narracji pokazuje szkołę jako przyjazną dziecku, rodzicom  
i nauczycielom placówkę i skutecznie wzmacnia promocję instytucji. Film zyskał 
same pozytywne oceny i komentarze.

Co zostało wykonane w ramach projektu? Jaki miał być wynik projektu,  
czy udało się go zrealizować?
W ramach projektu przygotowano analizę SWOT szkoły oraz film promocyjny „Żyj 
bez ograniczeń”. Film miał pokazywać w pigułce najważniejsze i najciekawsze  

sfery działalności szkoły. Realizatorki we współpracy z nauczycielami i dziećmi  
skupiły się na najbardziej charakterystycznych aktywnościach placówki. Zależało im 
na ukazaniu przyjaznej, rodzinnej i ciepłej atmosfery szkoły oraz na możliwościach, 
które daje dzieciom. 
 Z pewnością ten cel został osiągnięty. W filmie zaprezentowano pozytywną 
atmosferę, różnorodność aktywności, z których przez cały rok szkolny mogą korzystać 
uczniowie Kowanówka. Od zajęć terapeutycznych rozwijających np. motorykę małą, 
niwelujących zaburzenia sensoryczne po rozwój umiejętności społecznych, a nawet 
aktorskich czy muzycznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=bLan6NdHekc&feature=shar

Jakie korzyści (co wyniosła) ze współpracy osiągnęła organizacja?
Szkoła bezpłatnie otrzymała profesjonalny film, który pozwoli lepiej promować 
szkołę i jej działalność w Internecie. Film dotarł do osób niezwiązanych ze szkołą, 
ale także do części rodziców, którzy do tej pory nie do końca interesowali się naszą 
placówką. Szkoła zyskała profesjonalne narzędzie reklamy, promocji i eksponowania 
efektów dydaktyczno- wychowawczych oraz umiejętności uczniów. 

Jakie korzyści ze współpracy osiągnęli studenci, czego się nauczyli?
Studenci poznali specyfikę funkcjonowania tego typu placówki. Niektórzy z nich 
nigdy dotąd nie współpracowali z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Zweryfikowali swoje podejście i plany dotyczące konstruowania tego typu filmów 
reklamowych. Nauczyli się współpracy podczas realizacji zamówienia z dziećmi  
z niepełnosprawnościami i dostosowali styl pracy do ich potrzeb i możliwości.   
Stworzyli na zamówienie film, którym mogą się pochwalić w CV. 
















