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Świętokrzyscy konsultanci w czasie warsztatów na Uniwersytecie w Chichester

Powrót do szkoły
Jak uczyć dorosłych? – 

przed takim dylematem 
stają coraz częściej świę-
tokrzyscy nauczyciele. 
W sukurs przyszło im 

Świętokrzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Kielcach, które 
w ramach programu Erasmus Plus 
realizowało projekt „Doskonalenie 
nauczycieli osób dorosłych – szansa 
i nowe wyzwanie dla ŚCDN”, współ-
finansowany przez Unię Europejską.

– Dostrzegliśmy potrzebę pracy 
z nauczycielami, którzy uczą doro-
słych.  Wiele osób traci pracę i musi 
się przekwalifikowywać. Z roku na 
rok wydłuża się czas aktywności 
naszego społeczeństwa. Dorosłych 
uczy się inaczej niż dzieci, mają inną 
motywację i potrzeby. Chcemy uczyć 
nauczycieli, jak pracować z dorosły-
mi. Wielka Brytania ma najlepsze 
doświadczenia w pracy z osobami 
starszymi, dlatego skorzystaliśmy 
z możliwości programu Erasmus Plus 
i w ramach projektu wymieniliśmy się 
doświadczeniami z naszymi angiel-
skimi partnerami – powiedziała Aneta 
Bródka, konsultant Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach, koordynator projektu 
„Doskonalenie nauczycieli osób 
dorosłych – szansa i nowe wyzwanie 
dla ŚCDN”.

Projekt „Doskonalenie nauczycie-
li osób dorosłych – szansa i nowe 
wyzwanie dla ŚCDN” trwał dwa 
lata i był realizowany w partner-
stwie z Uniwersytetem w Chichester. 
Uczestniczyło w nim szesnastu kon-
sultantów i specjalistów ŚCDN, któ-
rzy w 2015 i 2016 roku wyjechali na 

Jak uczyć dorosłych? – nowa oferta ŚCDN dla nauczycieli

tygodniowe staże do Wielkiej Bryta-
nii. Opiekunem polskich nauczycieli 
był dr Duncan Reavey z Uniwersytetu 
w Chichester.

– Dorośli uczą się w inny sposób niż 
dzieci. Najważniejsze, aby nauczyciel 
wykorzystał ich doświadczenie życio-
we oraz zrozumiał ich ograniczenia: 
strach przez nowoczesnymi technolo-
giami czy rozczarowanie dotychcza-
sową nauką – mówiły Jackie Scruton 
oraz Belinda Ferguson z Uniwersytetu 
w Nottingham, autorki podręcznika 
„Nauczanie oraz wsparcie dorosłych 
uczniów”, które spotkały się ze świę-
tokrzyskimi konsultantami.

Angielskie college’e często nie 
mają limitu wiekowego. Naukę konty-
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Z wizytą w college`u w Chichester

nuują w nich zarówno nastolatkowie, 
którzy z różnych przyczyn przerwali 
wcześniej szkołę, jak i bezrobotni 
skierowani przez biuro pracy, a także 
osoby starsze podnoszące swoje 
kompetencje zawodowe. Wszyscy 
nauczyciele podkreślają, że istotną 
sprawą w nauczaniu osób dorosłych 
jest poszanowanie ich życiowego 
doświadczenia.

Efektem projektu „Doskonalenie 
nauczycieli osób dorosłych – szan-
sa i nowe wyzwanie dla ŚCDN” 
jest  oferta 11 kursów, szkoleń 
i warsztatów dla świętokrzyskich 
nauczycieli pracujących z osobami 
dorosłymi.

Martyna Głębocka

Współfinansowany przez Unię Europejską
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Powiedzieli o projekcie 

Dalszy ciąg na str. 3

Aneta Bródka, konsultant 
ŚCDN: – Celem projektu było 
przygotowanie konsultantów i spe-
cjalistów ŚCDN do doskonalenia 
nauczycieli pracujących z doro-
słymi uczniami. Dotychczas nie 
mieliśmy takiej oferty. Pomysł 
mogliśmy zrealizować, korzysta-
jąc tylko z doświadczeń innych 
krajów. Wybraliśmy do współpracy 
Wielką Brytanię, która zajmuje 
drugie miejsce po Szwecji, jeśli 
chodzi o udział osób dorosłych 
w kształceniu formalnym. W czasie 
stażu w Anglii ujęło mnie podejście 
wykładowców i nauczycieli do 
uczących się dorosłych. Nauczy-
ciele z ogromnym szacunkiem 
podchodzili do ich doświadczenia 
życiowego. Podkreślali też, że 
takim osobom należy się wsparcie 
zarówno psychologiczne, jak i takie 
w rozwiązywaniu życiowych pro-
blemów, np. dostosowanie czasu 
zajęć do obowiązków rodzinnych 
czy zawodowych uczniów. Dzięki 
naszemu udziałowi w projek-
cie poszerzyliśmy ofertę ŚCDN 
o 11 nowych kursów (w sumie 
175 godzin dydaktycznych) dla 
nauczycieli pracujących z osobami 
dorosłymi.

Refleksje uczestników projektu „Doskonalenie nauczy-
cieli osób dorosłych – szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN” 
dotyczące staży w Wielkiej Brytanii.

Krzysztof Łysak, konsultant 
ŚCDN, kierownik Pracowni 
Projektów Europejskich, Edu-
kacji Zawodowej i Informa-
tycznej: – Projekt był znakomitą 
okazją do wymiany doświadczeń 
z angielskim partnerem w zakre-
sie kształcenia osób dorosłych. 
Szczególnie interesująca okazała 
się wizyta w Northbrook Colle-
ge, gdzie oprócz bogatej oferty 
kursów dla osób dorosłych zoba-
czyliśmy profesjonalnie wyposa-
żone pracownie branżowe dające 
możliwość kształcenia zgodnie 
z wymogami i zapotrzebowaniem 
rynku pracy. Pracodawcy nawet od 
najmłodszych stażem pracowników 
oczekują, że będą oni potrafili wy-
konywać pracę, do której zostali 
zatrudnieni. Na uwagę zasługuje 
również podejście angielskich 
nauczycieli do planowania kariery 
zawodowej, którą bez względu 
na wiek i etap rozwoju zawodo-
wego należy cały czas planować 
i przystosowywać do dynamicznie 
zmieniających się okoliczności. 
Kluczowe w tym zakresie jest ucze-
nie się poprzez działanie i praktykę, 
a nie jedynie poprzez myślenie czy 
teoretyczne zdobywanie wiedzy. 

Dlatego też kursy w Northbrook 
College są organizowane we współ-
pracy z przedsiębiorcami. Wielu 
nauczycieli to praktycy z aktualną 
wiedzą branżową. Kursy obejmują 
praktyki i staże, a co więcej, wiele 
z nich ma poparcie organizacji 
zawodowych.

Agnieszka Salwa, psycholog 
ŚCDN: – Byłam zaskoczona finan-
sowymi możliwościami angielskich 
szkół zawodowych. Mam wrażenie, 
że te szkoły o krok wyprzedzają 
biznes czy trendy rynku pracy. 
Są doskonale wyposażone – wi-
dzieliśmy np. nowoczesne studio 
nagrań, które przygotowywało 
profesjonalne nagrania dla potrzeb 
muzyków czy reklamodawców, 
a obsługiwali je uczniowie. To 
wspaniale, że przedsiębiorcy ko-
rzystają z możliwości tych szkół. 
Do swojej pracy w ŚCDN przeniosę 
przeświadczenie, że ucząc osoby 
dorosłe zawsze trzeba bazować na 
ich doświadczeniu.

Katarzyna Pluta, konsul-
tant ŚCDN: – Braliśmy m.in. 
udział w konferencji dotyczącej 
pracy z uczniami z dysleksją. 
Wykładowcy prowadzili bardzo 
ciekawe warsztaty, pokazywali 
praktyczne ćwiczenia, które będę 
chciała wykorzystać w swojej 
pracy w ŚCDN. Niezapomniane 
były też zajęcia w Forest School. 
Tak powinna wyglądać edukacja 
przyrodnicza. Takie projekty są 
realizowane w wielu angielskich 
szkołach. Jeden dzień w tygodniu, 
bez względu na pogodę, dzieci 
spędzają w lesie poza szkolnymi 
ławkami.

Dr Aleksandra Potocka-Kuc, 
artysta plastyk, konsultant 
ŚCDN: – W Wielkiej Bryta-
nii odbywa się wiele różnego 
rodzaju przeglądów i wystaw 
artystycznych. Mają one wpływ 
na edukację kulturalną. Zauwa-

Niewątpliwie wartością doda-
ną projektu był jego dwu-
letni czas trwania. Pierwszy 

pobyt był dla mnie rozpoznaniem 
zagadnień związanych z edukacją 
artystyczną osób dorosłych. Dopiero 
drugi wyjazd w pełni naświetlił obraz 
roli sztuk pięknych w życiu społecz-
ności angielskiej.

Odwiedzając placówki o różnych 
profilach, od gościnnej wizyty w szko-
le podstawowej poprzez szkoły zawo-
dowe, ośrodki wychowawcze, kończąc 
na instytucjach kultury, zauważyłam 
bardzo silną pozycję tej dziedziny. 
Sztuka była obecna nie tylko w sfe-
rze edukacyjnej, terapeutycznej, ale 

Edukacja 
artystyczna 
i kulturalna

i biznesowej. W angielskich szkołach 
propagowano zajęcia odnoszące się 
do wszelakiego rodzaju aktywności 
twórczej, a mniej odtwórczej. Posta-
wiono na indywidualność i kreatywne 
możliwości człowieka. Zajęcia tańca, 
choreografii, śpiewu, malarstwa i ry-
sunku, ceramiki, grafiki komputerowej 
itd. zachęcały do uczestnictwa. 

Oferta szkoleniowa w większości 
placówek była dostępna dla społeczno-
ści, bez ograniczeń wiekowych. I choć 
nie każdy z uczestników warsztatów 
będzie miał lub ma zawód związany ze 
sztukami pięknymi, to zostaje w nim 
dar bezcenny, czyli kreatywność, moż-
liwość elastycznego rozwiązywania 

problemów, radzenia sobie ze stresem 
lub niepełnosprawnością, wykorzysta-
nia czasu wolnego. Dowodem na owe 
przemyślenia są trzy placówki: Uni-
wersytet w Chichester wraz z Otter 
Gallery z ciekawą propozycją aktywi-
zacji osób dorosłych, Aldingbourne 
Friends of the Trust – ośrodek dla 
osób niepełnosprawnych, prowadzący 
restaurację, punkt konserwacji mebli, 
warsztaty terapii zajęciowej, ogród 
warzywno-owocowy, Chichester Art 
Society – towarzystwo promujące od 
40 lat twórczość artystów profesjonal-
nych i nieprofesjonalnych.

dr Aleksandra Potocka-Kuc 
nauczyciel konsultant ŚCDN

It is all about the way we 
operate, how we work and our 

aim, aspirations and expectations 
(The Highbury Way)

Angielska koncepcja kształcenia 
dorosłych kojarzy mi się z pięknymi 
perspektywami i ograniczaniem 
potencjalnych barier. To jak widok 
z London Eye – najbardziej znanego 
widokowego miejsca w Londynie. 
Ta perspektywa w prostej linii 
to: brak ograniczeń wiekowych 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
i własnych umiejętności, bardzo ko-
rzystne warunki do rozwijania pasji 
i spełniania własnych potrzeb. 

Wystarczy tylko chcieć, a można 
znaleźć korzystne rozwiązania 

Edukacyjne Eldorado 
– polskie spojrzenie na kształcenie 
dorosłych w angielskim wydaniu

finansowe (stypendia, pożyczki 
z możliwością umorzenia), zdo-
być nowe kwalifikacje pod kątem 
potrzeb rynku pracy w klimacie 
współpracy i uwagi ukierunkowanej 
na kształtowanie kompetencji spo-
łecznych opartych na współpracy 
i ocenie kształtującej.

Takie warunki spełnia angiel-
ski college, który stwarza po-
czucie bezpieczeństwa (każdy 
może uczestniczyć w zajęciach 
swojej grupy wiekowej, zgodnie 
z posiadanym poziomem wiedzy 
i kompetencji, każdy jest zdia-
gnozowany i cyklicznie otrzymuje 
wsparcie dotyczące efektów kształ-
cenia). Strategia TLA – Teaching-
Learning-Assessment – pogłębio-

na obserwacjami zewnętrznymi 
i koleżeńskimi z zastosowaniem 
informacji zwrotnej akcentuje 
świadomy proces uczenia się, 
a także świadomy proces wymiany 
doświadczeń. Ponadto znakomite, 
perfekcyjnie zaplanowanie zajęcia, 
z bogatym oprzyrządowaniem (ar-
kusze obserwacji, arkusze oceny), 
wzbogacone zasobami cyfrowymi, 
dają komfort pracy i satysfakcję 
z własnego rozwoju. 

Nie pozostaje nic innego, jak 
czerpać korzyści z oferowanej in-
spiracji i zadbać o jakość swojego 
życia.

Lidia Pasich
 nauczyciel konsultant ŚCDN

Warsztaty artystyczne w jednej ze szkół
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Powiedzieli o projekcie 

żyłam, że sztuka realizmu oraz 
rzemiosło artystyczne są bar-
dzo doceniane w angielskich 
szkołach. Uczniowie, studenci 
zgłębiają tajniki sztuki od tzw. 
podstaw. Bazą nauczania jest 
tradycja, a celem kreatywność. 
Godne naśladowania jest rów-
nież uczestnictwo społeczeństwa 
angielskiego w kulturze. Muzea, 
galerie itp., posiadając szeroką 
ofertę np. lekcji muzealnych 
wspierają szkołę w wychowaniu 
świadomego obywatela.     

Lidia Pasich,  konsultant 
ŚCDN, zastępca kierownika Pra-
cowni Wspomagania Nauczycieli 
i Szkół: – Szczególnie podobały 
mi się warsztaty prowadzone 
na Uniwersytecie w Chichester 
dotyczące udzielania informacji 
zwrotnej w edukacji. Ćwiczyliśmy 
metody obserwacji zajęć, a następ-
nie rozmowę z obserwowanym 
nauczycielem i sposoby przeka-
zywania mu naszych spostrzeżeń 
oraz udzielania wsparcia (metoda 
„kanapki”: pochwała, uwagi do-
tyczące poprawy i znowu komen-
tarz pozytywny). Profesjonalizm 
udzielania informacji zwrotnych 
jest nie tylko ważny w sprawach 
dydaktycznych, ale wpływa także 
na budowanie kultury organizacji, 
m.in. w zakresie komunikacji 
między nauczycielami. Cieka-
wym doświadczeniem był udział 
w konferencji, w czasie której na-
uczyciele wystąpili w roli badaczy. 
Prezentowali wyniki swoich badań 
dotyczących m.in. wartości, wybo-
rów, postaw preferowanych przez 
uczniów. Inspirujące było również 
spotkanie z autorkami podręcznika 
„Nauczanie oraz wsparcie doro-
słych uczniów” oraz warsztaty 
ukierunkowane na kształtowanie 
tolerancji, prowadzone przez Mary 
Young z Uniwersytetu w Chiche-
ster, które wręcz udowodniły, jak 
silny jest wpływ stereotypów na 
nasze myślenie.

Tomasz Kościak, konsultant 
ŚCDN: – Najcenniejszym do-
świadczeniem była możliwość 
obserwacji oraz prowadzenia 
lekcji wychowania fizycznego 
w angielskiej szkole. Zapropo-
nowałem zajęcia z piłki ręcznej, 
która tam nie jest bardzo znaną 
dyscypliną, a uczniom bardzo 
się spodobała. Dzięki wizycie 
w angielskich szkołach poznałem 
wychowanie fizyczne od kuchni. 
Cały dzień towarzyszyłem na-
uczycielom w pracy. Zaskoczyło 
mnie, jak poważnie nauczyciele 
oraz uczniowie traktują lekcje 
wuefu. To przedmiot taki jak 
wszystkie pozostałe. Uczniowie 
mają być do nich przygotowani, 
a przede wszystkim mają brać 
w nich udział. Zazdroszczę angiel-
skim szkołom boisk, hal, siłowni, 
ogromnych terenów zielonych. 
Uczniowie mają gdzie ćwiczyć. 
Obiekty sportowe nie są zamykane 
wraz z końcem lekcji, ale służą 
okolicznym mieszkańcom. 

Maria Myzik, konsultant 
ŚCDN: – W czasie obserwacji 
w angielskich szkołach spodobało 
mi się przygotowanie nauczycieli 
do zajęć oraz ich rola w czasie 
prowadzenia lekcji. Tamtejsi na-
uczyciele duży nacisk kładą na pla-
nowanie procesu dydaktycznego, 
a szczególnie na określenie celów 
poszczególnych zajęć oraz tego, co 
z lekcji mają wynieść uczniowie. 
W wielu klasach na tablicach były 

wypisane zarówno te cele, jak 
i osiągnięcia. W czasie lekcji liczyła 
się przede wszystkim aktywność 
uczniów, nauczyciel często stał 
z boku. Jego rola polegała głównie 
na przygotowaniu procesu dydak-
tycznego. Godne naśladowania jest 
też w angielskiej edukacji pochy-
lenie się nad potrzebami uczniów 
dorosłych.

Marzanna Kostecka-Biskup-
ska, konsultant ŚCDN: – Za-
uroczyły mnie zajęcia dotyczące 
budowania metafor, w tym wy-
padku przy użyciu klocków Lego. 
Znałam wcześniej taką metodę 
pracy, ale odkrywcze było dla 
mnie to, że klocki Lego są dobrym 
pomysłem na zajęcia z dorosłymi. 
I że dorośli zapominają się w tej 
zabawie i bardzo otwierają. Bu-
dowanie metafor pomaga uczest-
nikom stworzyć swój obraz świata 
i siebie, zrozumieć postawy życio-
we. W przypadku klocków Lego 
okazało się, że najprostsze metody 
są najlepsze i warto z nich skorzy-
stać. Byłam też pod wrażeniem 
placówki dla niepełnosprawnych. 
Podobają mi się angielskie metody 
pracy z dorosłymi. W swojej ofer-
cie w ŚCDN zaplanowałam sieć 
współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli pracujących z osobami 
dorosłymi.                

Dokończenie na str. 4

Opiekunem świętokrzyskich 
konsultantów w Anglii był 
dr Duncan Reavey z Uni-

wersytetu w Chichester, który wpro-
wadzał polskich kolegów w tajniki 
pracy uniwersytetu. W uczelni działa 
specjalna grupa wsparcia dorosłych 
studentów. Jej szef, Dave Corcoran, 
przybliżył świętokrzyskim konsultan-
tom zasady pomocy dla osób, które 
chcą rozpocząć studia lub powrócić 
do nauki po przerwie spowodowanej 
np. macierzyństwem.

– Dla wielu dorosłych powrót 
na studia jest dużym wyzwaniem. 
Uczelnia i wykładowcy starają się 
dostosować rozkład zajęć do ich 
możliwości. Rozumiemy, że często 
mają absorbującą pracę, rodzinę. 
Bywa, że dojazd na zajęcia zajmuje 
im sporo czasu. Poznajemy ich pro-
blemy i otaczamy specjalną opieką. 
Dostają z uczelni wsparcie, np. indy-
widualne konsultacje z wykładow-
cami czy zajęcia online, wspieramy 
ich stypendiami oraz w szukaniu 
funduszy na czesne – tłumaczył 
Dave Corcoran w czasie wykładu dla 
nauczycieli z Kielc.

Wśród powodów, dla których osoby 
starsze wracały na studia Dave Corco-
ran wyliczył m.in. żądania pracodaw-
cy podniesienia kwalifikacji, stratę 
pracy i konieczność nauki nowych 
umiejętności lub pustkę w domu po 
dorośnięciu dzieci.

Wysłać e-maila do wnuka
Konsultanci z ŚCDN przyglądali 

się pracy nauczycieli m.in. w Fa-
renham College i Highbury College. 
Szkoły przekonują swoich dorosłych 
słuchaczy, że nigdy nie jest za późno 
na naukę nowych umiejętności i ak-
tywności. Popularne wśród dorosłych, 
w tym także osób po osiemdziesiątym 
roku życia, są kursy komputerowe, 
w czasie których słuchacze uczą się 
m.in. wysyłać e-maile, robić zakupy 
online czy poznają możliwości swoich 
smartfonów. Mogą też rozwijać swoje 
pasje artystyczne oraz poznawać za-
sady zdrowego trybu życia. 

Inną metodą przyciągania doro-
słych do szkół jest współpraca z lo-
kalnymi przedsiębiorcami. Często to 
biznesmeni wskazują, w jakich zawo-
dach potrzebują osób do pracy. Firmy 

Jak w Anglii 
uczą dorosłych?

zapraszają też uczniów na staże, a naj-
lepszym zapewniają zatrudnienie po 
skończeniu nauki. Programy kursów 
dostosowane są do potrzeb dorosłych, 
którzy po latach przerwy postanowili 
kontynuować naukę. 

Podręcznik do nauki 
dorosłych

Konsultanci z ŚCDN spotkali się 
też z Jackie Scruton oraz Belindą Fer-
guson z Uniwersytetu w Nottingham, 
autorkami podręcznika „Nauczanie 
oraz wsparcie dorosłych uczniów”. 

Pisząc podręcznik, autorki oparły 
się na swoim wieloletnim doświad-
czeniu w pracy z dorosłymi uczniami. 
Według nich najskuteczniejszą meto-
dą jest praca tutora, czyli nauczyciela 
indywidualnego z osobą dorosłą. 
Dzięki temu nauczyciel poznaje 

ucznia, jego potrzeby, daje niezbędne 
wsparcie, a co najważniejsze – na 
każdym etapie nauki informuje ucznia 
o jego postępach i sukcesach. 

– Zaskoczyło mnie, że w Wielkiej 
Brytanii ludzie do późnej starości 
zdobywają nowe kwalifikacje czy 
zawody, np. w wieku sześćdziesięciu 
lat rozpoczynają studia z historii czy 
astronomii. Wspaniale, że uczelnie 
i szkoły średnie otaczają ich takim 
wsparciem. A wykładowcy z ogrom-
nym szacunkiem podchodzą do ich 
doświadczenia życiowego. Zapra-
szam świętokrzyskich nauczycieli 
pracujących z dorosłymi uczniami 
do udziału w naszych kursach – po-
wiedziała Aneta Bródka, koordynator 
projektu „Doskonalenie nauczycieli 
osób dorosłych – szansa i nowe wy-
zwanie dla ŚCDN”.

Martyna Głębocka

W Fareham College oddział Cemast uczniowie uczą się m.in. naprawy samochodów

W klasach na tablicach nauczyciele wypisują cele lekcji i zakładane efekty
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Aldingbourne Country Cen-
tre to miejsce w Chiche-
ster, gdzie wkrótce za-

kwitnie i zaowocuje nasza firmowa 
jabłoń. Jest to ośrodek, w którym 
dostają wsparcie, uczą się i pracują 
osoby dorosłe z niepełnosprawnością 
intelektualną. Miejsce to odkrywa po-
tencjał poszczególnych osób, bazuje 
na ich indywidualnych potrzebach, 
zainteresowaniach, możliwościach, 
uwzględniając oczywiście ograni-
czenia. 

Na olbrzymiej przestrzeni znajdują 
się różnorodne sekcje, gdzie mieszczą 
się poszczególne warsztaty. Osoby 
niepełnosprawne tworzą lokalną 
społeczność, współpracując ze sobą 
wzajemnie, z dyskretną pomocą 
pełnosprawnych opiekunów. Mogą 

Nasza jabłonka

Anna Przeorska, specjalista 
ŚCDN: – W trakcie naszych wizyt 
w Anglii najbardziej zaskoczyło 
mnie nastawienie instytucji eduka-
cyjnych do ucznia, a nie na proce-
dury i wymagania. W angielskich 
szkołach najważniejszy jest uczeń 
i nie jest to tylko slogan reklamo-
wy. To chciałabym przenieść do 
polskiej edukacji. Mocną stroną 
systemu edukacji w Anglii jest rów-
nież współpraca placówek eduka-
cyjnych z lokalnym środowiskiem 
– przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi, społecznością 
lokalną. Pozwala to na realne do-
stosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb rynku pracy.

Ewa Witczyńska, konsultant 
ŚCDN: – Byłam pod wrażeniem 
wyposażenia pracowni zawodo-
wych. W jednej ze szkół widzieli-
śmy, jak kształcone są stewardes-
sy. Miały lekcje w prawdziwym 
kadłubie samolotu postawionym 
przy szkole. Odbywają tam symu-
lacje lotu. Widzieliśmy szkolne 
studio nagrań, które było bardziej 
profesjonalne niż te prawdzi-
we. Poza tym szkoły zawodowe 
są niesamowicie wyczulone na 
potrzeby dorosłych uczniów. Do-
stosowują plan lekcji do rozkładu 
zajęć tych uczniów, np. do czasu 
zaprowadzania dzieci do szkoły 
czy przedszkola. Dzięki takiemu 
elastycznemu podejściu każdy ma 
możliwość zdobycia wykształce-
nia czy nowych kwalifikacji. 

Jacek Wołowiec, dyrektor 
ŚCDN: – Szkoły angielskie impo-
nują mi kulturą organizacyjną. To 

podejście chciałbym przenieść do 
polskiej rzeczywistości. Poza tym 
są przyjazne dla uczniów. Mają 
specjalne strefy, w których ucznio-
wie spędzają wolny czas. Kolejna 
rzecz to wsparcie lokalnych władz 
i społeczności dla dyrektora szkoły 
przy rozwiązywaniu problemów 
oraz pieniądze na unowocześnianie 
placówek. 

Ewa Kwiecień, konsultant 
ŚCDN: – Zwróciłam uwagę na 
metodykę pracy z dorosłymi, na 
różnorodność form i możliwości, 
jakie daje im angielski system 
edukacyjny. Proces uczenia do-
rosłych opiera się na czerpaniu 
z ich doświadczenia. Bardzo 
ważną rolę odgrywa u nich mo-
tywacja wewnętrzna. Tę wie-
dzę chciałabym przenieść na 
grunt swojej pracy w ŚCDN. 
Wartością dodaną wyjazdu był 
z pewnością wzrost moich kom-
petencji językowych.

Dokończenie ze str. 3

Powiedzieli o projekcie 

tam pracować indywidualnie, jak 
i w grupach, a w tym, co robią mają 
dużą niezależność połączoną ze 
wsparciem. Odwiedzając centrum, 
dostaliśmy osobistych przewodników, 
którzy oprowadzili nas po ośrodku, 
tłumacząc zasady działania. 

Była to dla nas okazja do przeła-
mywania wzajemnych barier, choć-
by tych językowych. Poznaliśmy 
osoby zajmujące się hodowlą roślin 
organicznych oraz warzyw, a także 
ich sprzedażą. Odwiedziliśmy re-
staurację prowadzoną przez osoby 
niepełnosprawne – sami ustalają 
menu oraz przygotowują i następnie 
serwują gościom dania, w naszej 
ocenie bardzo smaczne. W centrum 
znajduje się także myjnia samochodo-
wa oraz sklep z pamiątkami, którego 

asortymentem są kubki z nadrukiem, 
koszulki, kartki okolicznościowe, 
podarunki – wszystko to rękodzieło. 
Osoby niepełnosprawne piorą oraz 
reperują sprzęt jeździecki – derki dla 
koni, zajmują się renowacją mebli 
drewnianych, hodowlą zwierząt – 
prowadzą minifarmę, którą można 
zwiedzać. W jej pobliżu znajduje się 
plac zabaw dla dzieci. Istnieje możli-
wość wynajęcia domku na spotkanie 
rodzinne, urodziny, szkolenie. 

Całość w otoczeniu wspaniałej 
zieleni, w którą wnieśliśmy wkład 
własny. Na terenie centrum rośnie 
zasadzona przez nas jabłoń. Z niecier-
pliwością czekamy na owoce!

Agnieszka Salwa 
psycholog w ŚCDN 

www.aldingbournetrust.co.uk

Sławomir Sobocki, konsultant 
ŚCDN: – To niesamowite, że 
w czasie staży w Anglii wszyst-
kie nasze oczekiwania zostały 
spełnione – z ŚCDN uczestniczyli 
konsultanci – nauczyciele wielu 
przedmiotów. Ktoś chciał ob-
serwować lekcje wychowania 
fizycznego, ktoś plastyki – to 
wszystko mogliśmy zrealizować. 
Mnie umożliwiono zwiedzenie 
szkoły szkutniczej w porcie w Por-
tsmouth. W angielskich szkołach 
zawodowych zaskoczyła mnie 
umiejętność dostosowania oferty 
do potrzeb dorosłych, życzliwa 
współpraca między nauczycielami 
a osobami dorosłymi i zrozumienie 
ich potrzeby uczenia się. Szkoły 
te są również bardzo wyczulone 
na potrzeby rynku pracy – szybko 
otwierają nowy kierunek, jeśli jest 
zapotrzebowanie na absolwentów 
oraz zamykają kursy zbyteczne, 
czyli nie kształcą potencjalnych 
bezrobotnych. 

Opinie zebrała 
Martyna Głębocka

Współfinansowany przez Unię Europejską

Lego dla kreatywności

W czasie pobytu w Uniwersytecie Chichester konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli poznali 
niecodzienną metodę pracy z dorosłymi – używanie klocków Lego do rozwoju kreatywności. Jak wyjaśnił prowadzący 
zajęcia, zabawę z Lego często stosuje w czasie kursów przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu. W ten sposób studenci 
uczą się nie tylko innowacyjności, ale również otwartości.

Na terenie Aldingbourne Country Centre rośnie zasadzona przez nas jabłoń
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