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GALA  -   INNOWACYJNA SZKOŁA 

Projekt Certyfikacji Szkół „INNOWACYJNA SZKOŁA” organizowany jest od 2013 r. Projekt 

skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Jest to już VI edycja 

konkursu i VI GALA.  

W 6-ciu edycjach udział wzięło łącznie  191  szkół z województwa lubelskiego. W obecnej  

6 edycji udział wzięło 35 szkół, które poddały się ocenie w 6 kategoriach: 

1. Innowacyjna szkoła 

2. Innowacyjny dyrektor 

3. Innowacyjny nauczyciel 

4. Innowacyjny uczeń 

5. Innowacyjna biblioteka 

6. Innowacyjna inicjatywa 

Naszemu Projektowi patronują: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir 

Sosnowski; Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Pani 

Teresa Misiuk. 

Żyjąc w XXI wieku jesteśmy świadkami wielu i to radykalnych zmian zachodzących niemal  

w każdej dziedzinie życia, szczególnie istotne są przeobrażenia dokonujące się w sferze 

nauczania i wychowania.  

Zmieniają się programy nauczania, zmieniają się treści i cele  kształcenia a dotychczasowe 

metody pracy z dziećmi i młodzieżą nie zawsze dają oczekiwane rezultaty. Na współczesnej 

szkole spoczywa więc obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, wprowadzania 

niekonwencjonalnych form i metod pracy  z uczniami i nauczycielami. 

Potocznie mówiąc nowoczesna szkoła musi ulepszać/modernizować  swoje programy 

kształcenia i metody pracy, wprowadzać nowe pozytywne rozwiązania dla rynku pracy. 

Stąd też jednym z głównych celów Projektu jest : 

• Budowanie wizerunku „certyfikowanych szkół jako szkół nowoczesnych, 

innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów. 



Szanowni Państwo, 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona uczelni cieszących 

się znaczącym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski  

o czym świadczą nie tylko liczne nagrody, wyróżnienia i akredytacje przyznane uczelni przez 

niezależne instytucje regionalne i krajowe, ale także wysoka liczba studentów.  

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania m.in. jakością kształcenia oraz  

w wyniku podejmowania działań z obszaru zarządzania wiedzą, uczelnia osiągnęła stały efekt 

w postaci optymalizacji mechanizmów swojej działalności. W krótkim czasie, dzięki 

umiejętności transferowania wiedzy z otoczenia, efektywnym rozwiązaniom w procesie 

dydaktycznym, a nade wszystko dzięki wysokim, stale rozwijanym kwalifikacjom kadry, 

uczelnia stała się jednym z niekwestionowanych liderów sektora szkolnictwa wyższego  

w województwie lubelskim.  

Uczelnia posiada znaczący kapitał rozwojowy  potwierdzony m.in. Polską Nagrodą 

Innowacyjności 2017 , potrafiła również co jest niezmiernie istotne na rynku pracy wypracować 

silny kapitał  zaufania w relacjach społecznych  oraz zbudować wyrazistą , unikalną tożsamość, 

stanowiącą ważny czynniki przewagi konkurencyjnej nad innymi uczelniami. 

Słuszność wdrażanych rozwiązań potwierdzają wyniki systemu ELA prowadzonego 

przez ZUS i MNiSW . Zgodnie z danymi z tego systemu ok. 95% absolwentów  WSEI pracuje. 

Jest to najwyższy wskaźnik zatrudnienia absolwentów szkół wyższych regionu lubelskiego. 

Jednym z najważniejszych rysów charakterystycznych Wyższej Szkoły Ekonomii  

i Innowacji w Lublinie, konstytuujących tożsamość uczelni i tworzących jej indywidualną 

markę, jest praktyczna orientacja kształcenia. Uczelnia wdraża rozliczne mechanizmy 

wzmacniające te aspekty edukacji akademickiej, które wiążą się z kształtowaniem umiejętności 

zawodowych studentów, kreowaniem odpowiednich kompetencji społecznych oraz postaw 

szczególnie pożądanych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, samodzielność 

intelektualna). Uczelnia od 2012 roku prowadzi praktyczny profil kształcenia, implementuje 

modułową organizację procesu dydaktycznego, poszerza katalog dostępnych dla studentów 

aktywnych form nauczania, rozwija autorski model praktyk i staży oraz wprowadza 

innowacyjne rozwiązania dydaktyczne bazujące na technologiach ICT.  

Uczelnia jest też aktywnym aktorem lokalnych i regionalnych sieci społecznych, 

promotorem przedsięwzięć zorientowanych na pomnażanie kapitału społecznego  

i innowatorem pobudzającym rozwój gospodarczy miasta i regionu. Szkoła podejmuje również 

szereg wartościowych inicjatyw w obszarze CSR, które – adresowane do różnych środowisk, 



branż i grup wiekowych – stanowią świadectwo społecznej „użyteczności” uczelni  

i występującej po stronie jej władz świadomości wagi poza dydaktycznych i poza naukowych 

funkcji zewnętrznych instytucji akademickiej.  

Te wszystkie wartości poprzez Konkurs „INNOWACYJNA SZKOŁA” Uczelnia wraz 

z Władzami naszego Województwa i Miasta chce przekazywać wszystkim szkołom  

i podmiotom kreującym rynek edukacyjny  oraz promować najbardziej wartościowe wzorce, 

rozwiązania i osoby. 

 

Kanclerz WSEI 

Teresa Bogacka 


