
Kolejny unijny projekt za nami – Kuźnia Mentorów w IV LO  

Od 15 listopada 2016 do 14 czerwca 2018, dyrekcja i nauczyciele IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Białymstoku realizowali unijny projekt 

„Kuźnia Mentorów” w ramach programu PO WER SE „Mobilność Kadry Edukacji 

Szkolnej". Koordynatorem działań projektowych była pani Joanna Wap, nauczyciel 

języka angielskiego w IV LO. 

Uczestniczyliśmy w 51 mobilnościach zagranicznych w Słowenii, Wielkiej Brytanii, 

Portugalii, Finlandii, Hiszpanii i na Malcie. Ruszyliśmy w świat, by szukać inspiracji 

do dalszej pracy, doskonalić umiejętności wychowawcze i interpersonalne, wymienić 

się doświadczeniami z nauczycielami innych krajów europejskich i doskonalić swój 

język angielski.  

W projekcie zaplanowano 4 działania dotyczące: 

1) zarządzania w edukacji 

2) rozwoju osobistego 

3) obszaru wychowawczego 

4) warsztatu metodyczno-językowego.  

Celem pierwszego działania było podniesienie efektywności zarządzania zespołem       

i tworzenie dobrej atmosfery pracy. Na kursie „Creative Leadership” na Malcie,  

dyrekcja IV LO podniosła kompetencje w kierowaniu szkołą i zespołem pracowników. 

Poznała style zarządzania według D. Golemana, nauczyła się jeszcze lepiej 

zarządzać emocjami i ewentualnymi konfliktami w zespole. Poznane style 

przywództwa (bycie liderem partypacyjnym strukturalnym, transformacji czy wolności 

myślenia, pozwoliły na autorefleksję w sposobie zarządzania szkołą.  

W Finlandii (kurs: „Benchmarking Finnish Schools”) poznaliśmy słynny fiński 

system edukacji, obserwując pracę nauczycieli i uczniów szkół podstawowych                   

i średnich. Byliśmy pod wrażeniem wyposażenia szkół i dużej autonomii w sposobie 

kształcenia. Rozmawiając z dyrektorami i uczniami dowiedzieliśmy się, co decyduje      

o sukcesie fińskiej edukacji: Nauczyciele cieszą się ogromnym zaufaniem 

społecznym. System mentor-uczeń pozwala na indywidualne podejście do ucznia. 

Uczeń szkoły średniej może dokonać wyboru kursów-przedmiotów na kolejne okresy 

nauczania, wybiera formy pracy na lekcji. Duży nacisk kładziony jest na kreatywność, 

logiczne        i samodzielne myślenie, wyrażanie opinii. Godne uwagi i naśladowania 

są zajęcia kulinarne i artystyczno – muzyczne w szkołach na każdym etapie 



kształcenia. Część z tych elementów jest poza możliwościami polskiego nauczyciela, 

ale wiele rozwiązań można wprowadzić jako innowacje pedagogiczne na skalę klasy. 

Możemy też zainspirować się fińskimi sposobami na rozbudowaną pomoc 

koleżeńską i wsparciem sztabu terapeutów w sytuacji kryzysowej.   

 

Kolejnym istotnym celem projektu był rozwój osobisty nauczyciela, zapobiegający 

wypaleniu zawodowemu i uczący zarządzać emocjami. Jednym ze szkoleń o tej 

tematyce był kurs „Life Coaching for teachers: happy teacher for better 

students” w Barcelonie. Szkolenie prowadzone przez włoską psycholog Martę 

Mandolini, miało na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych, prezentację 

technik zarządzania sytuacjami kryzysowymi, trening sposobów radzenia sobie ze 

stresem, metod organizowania czasu i budowania pozytywnego klimatu w szkole. 

Szczególnie ważne dla rozwoju osobistego okazały się techniki zarządzania czasem, 

dzięki czemu uczestnicy nauczyli się uporządkowania realizowanych zadań zarówno 

w życiu zawodowym jak i osobistym. Jak wiemy, trudno jest oddzielić życie rodzinne 

od zawodowego bez straty dla każdego z nich. Dzięki technikom mindfulness jako 

sposobu na osiągnięcie relaksu połączonego ze stanem flow, który jest bardzo 

ważnym elementem psychologii pozytywnej, udało się te dwa stany pogodzić.  

„Public speaking, communication & presentation skills for Professionals“ na 

Malcie to kurs, na którym nauczyciele usprawnili umiejętności wystąpień publicznych 

i komunikacyjnych. Program szkolenia obejmował m.in. warsztaty na temat dobrej           

i złej prezentacji, kształtowanie postawy mówcy i dobrego rozmówcy, techniki 

komunikacyjne. Uczestnicy przygotowywali się merytoryczne i psychiczne do 

wystąpień publicznych, przeprowadzając po trzy modelowe wystąpienia, a następnie 

analizując ich słabe i mocne strony. Nauczyli się, jak zarządzać uwagą audytorium, 

budować relacje z odbiorcą, poznali nowe techniki obniżenia stresu przed 

prezentacją i budować emocje podczas wystąpienia. Ponieważ jako nauczyciele 

nieustannie występujemy przed uczniami, rodzicami i współpracownikami, udział w 

szkoleniu rozwinął kompetencje uczestników w tej dziedzinie.  

Najważniejszymi kryteriami przy wyborze kursu w Słowenii „Peer Coaching as a 

Sustainable Source of Professional Development” były możliwość osobistego 

rozwoju i udoskonalenie narzędzi do skutecznych rozmów z wychowankami i ich 

rodzicami. Program kursu był ciekawy i przemyślany. Składał się z 3 modułów: teorii 

świadomości relacji SDI wg E.H. Portera, modelu Grow, analizy i zarządzania 



konfliktem oraz peer coachingiem w praktyce. Uczestnicy przeprowadzali 

symulowane sesje peer coachingu, rozmawiali o aktywnym słuchaniu, analizowali 

modele osobowościowe (Dilt’s model). Poznali samego siebie, ucząc się działania                         

w sytuacjach stresowych i bezkonfliktowych. Zdobyte umiejętności nasi nauczyciele 

wykorzystują na zajęciach i w życiu osobistym, dzięki czemu ich relacje                                

z wychowankami, rodzicami i bliskimi są jeszcze lepsze.  

 

W ramach kolejnych działań projektowych nauczyciele pojechali na kursy na temat 

rozwijania umiejętności wychowawczych. Uczestnikami takich wyjazdów byli 

pedagodzy szkolni, nauczyciele WDŻ, wychowawcy. Na kursach m.in. „Teaching 

Character: Positive  Psychology for Every Teacher” w Słowenii, nauczyciele 

doskonalili następujące kompetencje: koncentracja na mocnych stronach ucznia              

i nauczyciela; tworzenie dobrych relacji i pozytywnych interwencji, budowanie 

odporności w trudnych sytuacjach, nauka koncentracji. Poznali model PERMA i ideę 

FLOW. Szczęśliwi i zadowoleni z życia (psychologia pozytywna) wrócili z nową 

energią, nowymi pomysłami do pracy. 

Z kursu „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention“ 

w Barcelonie skorzystali nauczyciele i pedagodzy naszego liceum. Rozwinęli swoje 

umiejętności w rozróżnianiu konfliktów i badali pozytywne aspekty sytuacji 

konfliktowych. Poznali nowe strategie skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania       

i empatii (Komunikacja empatyczna M. Rosenberga). Analizowali kluczowe elementy 

komunikowania się bez przemocy (Język żyrafy i język szakala) i nauczyli się lepiej 

rozmawiać o swoich potrzebach, wyrażać prośby, budować porozumienie bez 

przemocy. Pomaga to im na co dzień w budowaniu lepszych relacji w  zespole 

klasowym i koleżeńskim w naszej szkole.  

 

Jedne z najchętniej wybieranych kursów były szkolenia metodyczne i językowe. Na 

kursach metodycznych w Londynie „English and Methodology Course for 

Teachers”, i na Malcie „Spice-up your English teaching”, nauczyciele języka 

angielskiego rozwinęli swój warsztat metodyczny, zyskali nowe spojrzenie na 

nowoczesne nauczanie i wrócili do pracy pełni pomysłów, gotowych ćwiczeń i 

narzędzi dydaktycznych. Oto niektóre z nich:  

- Cooperative Learning Strateges (strategie stymulujące współpracę między 

uczniami) 



- Tasked Based Project Work (techniki pracy projektowej)  

- stosowanie dyktand w nauczaniu języka  

- wykorzystanie muzyki i tekstu w klasie – Lyricstream, atube Catcher 

- tworzenie i zastosowanie kodów QR na lekcjach języka obcego 

- Treasure Hunt – wykorzystanie telefonów i komputerów do poszukiwania informacji.  

Na kursie „Project and Competence Based Learning: innovative and effective 

methods and tools“ w Londynie, uczestnicy rozwijali swoją wiedzę na temat pracy 

projektowej, zapoznali się z takimi narzędziami edukacyjnymi jak e-learning i portale 

edukacyjne.   

Kurs „Neue Ressourcen für den Unterricht“ w Słowenii to praktyczne warsztaty 

na temat nowoczesnych metod, technik nauczania i zadań rozwijających 

kreatywność i umiejętności kluczowe uczniów. Nauczyciele otrzymali mnóstwo 

inspiracji i pomocy dydaktycznych do pracy. Nowe typy zadań (metafory, historyjki 

językowe), gotowe karty pracy, przykłady gier dynamicznych to tylko niektóre 

pomysły wykorzystane na zajęcia. Uczestnicy mieli okazję uczenia się od siebie 

(Open Space), ponieważ jeden moduł kursu był przeznaczony na zaprezentowanie 

przed grupą swoich ulubionych gier i zabaw dydaktycznych. Ważnym elementem 

kursu było także poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, zastanowieniem 

się nad rolą szczęścia i wdzięczności w życiu i w pracy. Dzięki temu cele projektu 

były zrealizowane.  

Kurs „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools“ był 

ciekawą propozycją dla nauczycieli, którzy chcieli poznać nowoczesne narzędzia 

komunikacji. Uczestnicy nauczyli się m.in. projektować i tworzyć strony internetowe i 

animowane pokazy slajdów, opracować interaktywne zadania online, edytować filmy 

czy stworzyć własnego bloga. Poznane narzędzia, nasi nauczyciele wykorzystują 

teraz na co dzień, prowadząc stronę internetową biblioteki IV LO.  

Na kursie „Action Methods Improving Motivation and Quality in the Learning 

Environments” w Lizbonie, nauczyciele poznali aktywne metody podnoszące 

motywację i jakość nauczania. Doświadczyli na własnej skórze nowych metod 

integrujących grupę i budujących poczucie bezpieczeństwa w zespole. Przywieźli 

ciekawe zadania rozwijające kreatywność uczniów i motywujące do większego 

zaangażowania na zajęciach. Nową metodą, wykorzystywaną po powrocie przez 

naszych nauczycieli okazała się „Learning cafe” służąca zarówno do powtarzania jak   

i wprowadzania nowych zagadnień w przyjaznej, radosnej atmosferze ułatwiającej 



szybsze zapamiętanie i lepsze zrozumienie materiału. Polega ona na 4-6 minutowej 

dyskusji uczniów na temat kilku zagadnień, przygotowanych przez nauczyciela. 

Uczniowie pracują w małych grupach, przy stoliku lub na materacu, spotykając się ze 

sobą na wzór spotkania w kawiarni. Po upływie czasu dyskusji przesiadają się do 

innego stolika, gdzie zajmują się kolejnym tematem. Element ten jest ważny dla 

uczniów, którzy według sensorycznych typów uczenia się zostaliby zakwalifikowani 

jako kinestetycy. Grupy za każdym razem współpracują w innym składzie,  co sprzyja 

integracji zespołu klasowego.  

Na kursie „CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL” 

odbywającym się na Malcie, nauczyciele matematyki zapoznali się z metodą CLIL, 

czyli systemem nauczania polegającym na połączeniu przedmiotów takich jak 

matematyka, biologia etc. z językiem obcym. Uczestnicy  poznali cztery filary CLIL-a 

(content, communication, cognitionn, culture), taksonomię Blooma i strukturę lekcji tą 

metodą. Doskonalili swój warsztat pracy o nowe ćwiczenia aktywizujące uczniów, np. 

z zastosowaniem metodologii SLOT. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystali 

potem w praktyce, przygotowując metodą CILL lekcję matematyki „Zastosowanie 

procentów w praktyce” oraz podczas realizacji innego projektu unijnego „Real Maths 

Talk” w IV Liceum.   

 

Bardzo ważnym celem, który udało się osiągnąć wszystkim uczestnikom projektu, 

jest poprawa komunikacji w języku angielskim i pokonanie obawy przed używaniem 

języka obcego. Miał na to wpływ zarówno intensywny kurs języka angielskiego dla 

nauczycieli, jak i wyjazdy zagraniczne, gdzie wiedzę i umiejętności nabyte na kursie  

zastosowaliśmy w praktyce. Dodatkowe zalety wyjazdów w ramach projektu „Kuźnia 

Mentorów” to nawiązanie przyjaźni, wymiana doświadczeń i adresów, plany na 

międzyszkolną wymianę młodzieży, poznanie różnych systemów edukacji, wiara w 

siebie i swoje możliwości językowe, dowartościowanie się jako nauczyciel i 

wychowawca. Wartością bezcenną jest możliwość poznania innych kultur, co buduje 

w nas tolerancję i otwartość na innych. 

 

Wszyscy uczestnicy mobilności podzielili się wiedzą i materiałami z wyjazdów na 

szkoleniowych radach pedagogicznych i podczas wewnętrznych warsztatów w              

naszym liceum. 12 czerwca 2018r. ogólnomiejską konferencją zakończyliśmy 

realizację projektu „Kuźnia Mentorów" w IV LO. Ponad 80 osób (przedstawicieli 



Kuratorium, CEN-u w Białymstoku, dyrektorów szkół, pedagogów, metodyków, 

nauczycieli) wzięło udział w warsztatach, które podsumowały działania projektu. Na 

warsztatach metodycznych, zarządzania szkołą czy o tematyce  wychowawczej 

przekazaliśmy swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w wielu zakątkach Europy.  

Rezultaty projektu „Kuźnia Mentorów” w formie prezentacji multimedialnych, 

scenariuszy lekcji, materiałów do wykorzystania na zajęciach i w czasie spotkań             

z rodzicami zostały zamieszczone na www.4lo.bialystok.pl. 

 

Opracowanie: Monika Ryczkowska 
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