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O projekcie  
 

„Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe 

kadry III LO w Starachowicach” to projekt unijny 

realizowany przez naszą szkołę  w okresie od 

14.10.2019r. do 13.11.2020r. Projekt uzyskał 

dofinansowanie ujęte  w projekcie    Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej”, współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Dzięki niemu 14 nauczycieli wzięło udział                             

w pięciodniowych stażach Job shadowing                             

w portugalskich szkołach: EB 1,2,3 Apulia,  Rocha 

Peixoto oraz ośrodku dla uczniów o SPE - MAPADI. 

Towarzyszyliśmy nauczycielom prowadzącym 

zajęcia obserwując ich pracę, funkcjonowanie szkoły,  

wymieniając się doświadczeniami, poznając warunki 

pracy i styl życia Portugalczyków.  

 

Bezpośrednim partnerem naszej szkoły była firma 

WE ARE Lda., która wspierała realizację projektu 

poprzez zaangażowanie  szkół odpowiadających 

wymaganiom Job shadowing i celom naszego 

projektu oraz organizację naszego pobytu                            

w Portugalii – zakwaterowania, wyżywienia, 

komunikacji i programu kulturowego. 

Dzięki realizacji działań projektowych i udziałowi        

w Job shadowing zamierzaliśmy osiągnąć cele 

związane z rozwojem szkoły oraz podniesieniem 

kompetencji indywidualnych uczestników. 

Szczegółowe cele projektu to: 

 

 poznanie nowych metod pracy w edukacji 

integracyjnej i włączającej 

 podniesienie kompetencji zawodowych oraz 

wzbogacenie warsztatu pracy uczestnika 

 zwiększenie umiejętności komunikacji            

w języku obcym 

 

 

 

            Europejski nauczyciel  

                Projekt  POWER 
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 czerpanie z innych systemów edukacyjnych                        

i przenoszenie dobrych praktyk na grunt pracy 

szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 

 poznanie form współpracy z rodzicami 

stosowanych przez partnerów zagranicznych, 

mających na celu optymalne zaspokajanie 

potrzeb edukacyjnych ich dzieci 

 rozwijanie umiejętności wymiany doświadczeń                 

w relacjach z kadrą innych szkół i organizacji 

wspierających nas w działaniach edukacyjnych                       

i wychowawczych 

 kształtowanie postaw otwartości na społeczność 

międzynarodową,  

 tolerancji i poszanowania odmienności jak            

i również  poszukiwania wspólnych celów               

i obszarów działania 

 nawiązanie oraz  rozwijanie współpracy                         

z partnerami zagranicznymi, w celu realizacji 

kolejnych przedsięwzięć w obszarze mobilności 

europejskich 

 lepsze zrozumienie różnorodności społecznej                       

i specyfiki życia społecznego i kulturowego 

  zwiększenie motywacji uczestników do 

podejmowania nowych form pracy, zwiększenie 

satysfakcji z pracy i samorealizacji.  

 

Cele projektu wynikały  ze zdiagnozowanych potrzeb 

szkoły zawartych w Europejskim planie rozwoju III 

Liceum Ogólnokształcącego (…) w Starachowicach. 

Zaangażowanie w przebieg działań projektowych 

wszystkich stron; instytucji wysyłającej, 

pośredniczącej, szkół przyjmujących oraz, co 

najważniejsze, uczestników Job shadowing, sprawiło, że 

nasze mobilności były źródłem cennych doświadczeń, 

nowych umiejętności, wrażeń, pomysłów  i satysfakcji.  

 

                 
 

 

                 Cele projektu 

           Europejski nauczyciel 
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Szkoła portugalska                       

z perspektywy polskiego 

nauczyciela 
 

Podobnie jak w Polsce system edukacji ma charakter 

scentralizowany i zarządzany jest przez Ministerstwo 

Edukacji. 

 

Uczniowie : 

- Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

nie stanowią oddzielnej kategorii w systemie 

szkolnym i w praktyce są obecni w każdej klasie   

ogólnodostępnej. Priorytetem dla szkoły jest 

przygotowanie ich do życia w społeczeństwie                         

i  samodzielności. 

- Spędzają w szkole prawie cały dzień. Zajęcia 

odbywają się do późnych godzin . W tym czasie 

uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć 

pozalekcyjnych.   

- Realizują zajęcia z arteterapii. 

- Wykazują wysoki poziom samodyscypliny.  

- Samopomoc koleżeńska polega na wspieraniu                   

w pracy słabszego ucznia przez lepszego. 

- Duży nacisk kładzie się na umiejętność pracy                     

w zespole. 

- Uczniowie  o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

prezentują w przestrzeni szkolnej efekty swojej 

pracy.  

- Zaspakajanie emocjonalnych potrzeb uczniów              

o SPE poprzez kontakt fizyczny: przytulanie, 

trzymanie za rękę, głaskanie.  

 

Szkoła 
- Bogato wyposażone pracownie dydaktyczne. 

- Pracownie tematyczne , szkoła ma salę  teatralną, 

muzyczną   i basen, z którego mogą korzystać także 

mieszkańcy miasta – jest to  sposób  dodatkowego 

finansowania szkoły. Mowa o szkole Rocha PXJ, 

która bogate wyposażenie zawdzięcza przede 

wszystkim samorządowi. 
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- Szkoła przywiązuje wielką wagę do zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa. Uczniowie posiadają karty 

magnetyczne, które upoważniają do wejścia                          

i opuszczania budynku, po  uprzednim kontakcie                  

z rodzicem i korzystania ze szkolnego barku                         

i stołówki. Stosowanie kart wpływa na wysoką 

frekwencję uczniów, uniemożliwiając im samowolne 

opuszczenie placówki. 

-Szkoła zapewnia przestrzeń i opiekę nauczyciela 

uczniowi, który ma problem z prawidłowym 

funkcjonowaniem na lekcji. 

- Szkoła praktykuje dyżur  asystenta nauczyciela na 

każdym piętrze w czasie trwania lekcji, by                          

w nagłej sytuacji kryzysowej uczeń nie był 

pozostawiony  sam. 

- Szkoła dysponuje kilkoma pokojami 

nauczycielskimi z pełnym wyposażenie sprzęt IT do 

pracy własnej nauczycieli. 

- Samorząd Povoa de Varzim angażuje się                             

w stwarzanie możliwości rozwoju uczniów                          

o SPE, realizując w szkołach autorski projekt Feniks. 

Zakłada on utworzenie oddziału międzyklasowego 

dla uczniów z problemami  w nauce, aż do 

wyrównania poziomu klasy. Dodatkowo projekt 

skierowany jest do starszych uczniów o SPE, którzy 

przygotowują się zdobycia podstawowych 

umiejętności zawodowych i podjęcia pracy. 

 

Nauczyciele 
- Kadra w średni wieku, co wynika z niskiej 

atrakcyjności zawodu dla osób młodych. 

- Nauczyciele są  zatrudniani przez ministerstwo. 

- Konieczność corocznego aplikowania na 

stanowisko przez pierwsze lata pracy, co rodzi 

niestabilność życiową  i niepewność, co do 

przyszłego zatrudnienia. 

- Duża mobilność zawodowa wynikająca z odgórnie 

narzuconego miejsca pracy na terenie całego kraju. 

- Nauczyciel nie zabiera pracy do domu. W etacie ma 

wliczone  godziny konsultacji z rodzicami , jest 

dostępny dla uczniów i rodziców, realizuje wszelkie 

zajęcia nie dydaktyczne. 
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Rezultaty mobilności  
 - Poznanie i zrozumienie systemu edukacyjnego                   

i sposobów kształcenia w innym kraju europejskim. 

- Poznanie sposobu zarządzania zagraniczną 

placówką edukacyjną i podjęcie próby wdrożenia 

dobrych praktyk w szkole macierzystej; 

 

- Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, które 

mogą być wykorzystane w realizacji Europejskiego 

Planu Rozwoju Szkoły. Nasza obecność w szkołach            

w Portugalii i nawiązanie bezpośrednich kontaktów          

z portugalskimi nauczycielami  pozwoliły na 

poznanie specyfiki pracy nauczyciela w innym kraju 

europejskim oraz autorefleksję na temat własnego 

warsztatu pracy. Zaskakującym doświadczeniem był 

bliski kontakt fizyczny uczniów o SPE                                          

z nauczycielami. Z perspektywy polskiej szkoły 

przytulanie, obejmowanie czy nawet   głaskanie                                  

z uczniami jest przekraczaniem granic prawnych             

i obyczajowych. Natomiast taka emocjonalność               

i wylewność jest naturalna i typowa dla kultury 

iberyjskiej. Z naszych obserwacji wynika jednak, że 

taka ekspresja wychodząca od uczniów                                 

o SPE zaspakaja ich potrzebę bliskości, 

bezpieczeństwa, akceptacji i ma dobroczynny wpływ 

terapeutyczny. 

 

- Poprawa umiejętności komunikowania się w języku 

angielskim. Językiem roboczym projektu był język 

angielski. Elementem przygotowania do Job 

shadowing był kurs języka angielskiego                                

i portugalskiego. Zgodnie     z zasadą uczenia się 

przez całe życie nauczyciele także we własnym 

zakresie podnosili swoje kompetencje językowe. 

Przygotowanie językowe przed wyjazdem okazało 

się wystarczające do nawiązywania skutecznej 

komunikacji, część nauczycieli deklaruje potrzebę 

doskonalenia umiejętności językowych, celem 

przełamywania barier komunikacyjnych, pełnego 

uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy                                

i poczucia wspólnoty. Pobyt w Portugalii potwierdził,  

że język jest najlepszym narzędziem do 

nawiązywania kontaktów, poznawania kultury, 

historii kraju oraz pokonywania uprzedzeń                                  

i przełamywania stereotypów. 
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- Pozyskanie bazy kontaktów, które mogą być 

wykorzystane w dalszym rozwoju szkoły. Nasza 

szkoła została zaproszona jako partner do 

międzynarodowego projektu  tworzonego przez 

szkołę 1,2,3 Apulia. Projekt zakładał wzajemne 

wizyty w szkołach wszystkich partnerów z różnej 

część Europy w celu wspólnego wypracowania                   

i wdrożenia innowacyjnych programów pracy                                                

w bibliotekach szkolnych. Ze względu na sytuację 

pandemiczną  w Europie prace nad projektem zostały 

zawieszone. 

 

- Wykorzystanie na zajęciach z Wiedzy o kulturze 

form pracy zainspirowanych pobytem                                     

w portugalskiej szkole (Projekt – Współczesna 

Rzeźba z elementów metalowych). Zaobserwowane 

prace uczniów portugalskich zainspirowały 

nauczycieli naszej szkoły do podejmowania 

podobnych działań.  Z wywiadu z portugalskimi 

nauczycielami ,wynikało, że ten typ zajęć cieszy się 

dużym zainteresowaniem uczniów, wpływa 
pozytywnie na ich funkcje fizyczne                                            

i psychiczne. W związku z tym po przyjeździe do 

Polski, zdecydowali o realizacji podobnego typu 

zajęć. Uczniowie  a szczególnie o SPE wykazali duże 

zainteresowanie nową formą zajęć. Zajęcia te 

wpływają pozytywnie na poprawę małej motoryki, 

ćwiczą koncentrację oraz  uczą współpracy w grupie. 

Efekty prac uczniów budują ich mocne strony 

uczniów, przyczyniają się do zwiększenia wiary we 

własne możliwości. Zajęcia umożliwiają prezentację 

swoich pasji, zdolności wszystkim uczniom. Ze 

względy na reformę oświaty  i likwidację przedmiotu 

wiedza o kulturze pomysł jest realizowany                         

w bieżącym roku szkolnym       w formie arteterapii 

na zajęciach rewalidacyjnych i lekcjach 

wychowawczych  w klasach pierwszych zgodnie              

z Programem Wychowawczym Szkoły. 

- Poszerzenie oferty szkoły  o klasę o profilu 

językowym, wprowadzenie języka hiszpańskiego. 

Społeczeństwo europejskie to wielokulturowość              

i wielojęzyczność . Chęć poznania kultury, historii, 

nawiązywania osobistych kontaktów wpłynęły na 

poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły. 
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Doświadczenia, które przywieźliśmy z Portugalii, 

utwierdziły nas w przekonaniu  o słuszności 

podjętych kroków, związanych   z utworzeniem klasy 

o profilu lingwistycznym. Bogactwo doznań 

przywiezionych       z Portugalii przyczyniły się do 

wyboru języka hiszpańskiego. Nasi uczniowie dzięki 

temu, zyskują możliwość poznania kultury Półwyspu 

Iberyjskiego. Każdy dodatkowy język, którego uczą 

się nasi uczniowie zwiększa ich szanse na 

europejskim rynku pracy i wpływa na mobilność. 

Utworzenie klasy lingwistycznej wpływa na 

podniesienie prestiżu naszej szkoły na rynku lokalnej 

edukacji. 
Obserwacja zajęć przygotowujących młodzież do 

podjęcia pracy  w szkole w Portugali  przyczyniła się 

do współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego 

– Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

ukończenia kursów zawodowych. Obserwacje 

przywiezione z Portugalii dotyczące jak najlepszego 

przygotowania uczniów do funkcjonowania na rynku 

pracy, łączącego elementy teorii z praktyką stały się 

przyczynkiem do podjęcia współpracy naszej szkoły 

z CKZ. Wybór szkoły ogólnokształcącej narzuca 

uczniowi konieczność kontynuacji nauki w celu 

zdobycia zawodu. Ścisła współpraca z CKZ 

umożliwia naszym pełnoletnim wychowankom  

zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych              

w trakcie nauki w liceum. Jest to szansa dla uczniów, 

którzy decydują się na wcześniejsze rozpoczęcie 

kariery zawodowej. 

Kadra pedagogiczna naszej szkoły uznała, że 

poszerzenie oferty edukacyjnej we współpracy                    

z CKZ jest  szczególnie korzystne dla uczniów                

o SPE. 

- Poprawa bazy szkoły – wspólne działania klasy I         

z wychowawcą dotyczące estetyki Sali języka 

angielskiego, by stworzyć wrażenie autentycznej 

obecności w kraju, którego języka młodzież się uczy. 
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- Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. 

Udział w projekcie  unijnym wpłynął na podniesienie 

jakości pracy szkoły, wzbogacił warsztat zawodowy 

nauczycieli, podniósł kompetencje komunikacyjne w 

tym także językowe, pozwolił na wymianę 

doświadczeń, nauczył nowych form pracy. Kroki 

podjęte przez szkołę wpłynęły na podniesienie 

konkurencyjności naszej placówki na rynku 

edukacyjnym w mieście. 

- Od bieżącego roku szkolnego wzbogacono ofertę 

zajęć pozalekcyjnych  o warsztaty  teatralne rozwijające 

zainteresowania uczniów. W naszej szkole klasy 

humanistyczno – artystyczne cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem uczniów.  Są to uczniowie , którzy 

wykazują zdolności aktorskie, wokalne, malarskie. 

Młodzież przystępuje do różnych ogólnopolskich 

konkursów artystycznych      i zdobywa liczne nagrody. 

Wizyta w szkole portugalskiej , w której młodzież 

miała do dyspozycji salę teatralną, wyposażoną                             

w oświetlenie, nagłośnienie i scenę, to przyczyniło się 

do naszą decyzji o utworzeniu koła teatralnego. Zajęcia 

teatralne wpływają  na wszechstronny  rozwój uczniów, 

uruchamiają emocje, uczą  pracy         w grupie, empatii, 

szacunku, pozwalają na poznanie europejskiego 

dorobku kulturowego. Ten typ zajęć jest dobrą formą 

terapii dla uczniów o SPE. Oferta zajęć teatralnych 

została przyjęta z aplauzem przez młodzież naszej 

szkoły – grupa liczy około 40 osób. 

-W lokalnym środowisku edukacyjnym, a także                     

w osobistych kontaktach nauczyciele dzielili się  

zdobytym doświadczeniem, oraz nowymi formami 

pracy, podkreślając  ogromną  wartość  kontaktów 
międzynarodowych i międzykulturowych. 
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Smaki Portugalii 
 

Ważnym aspektem naszej mobilności było 

zapoznanie się szeroko pojętą kulturą tego kraju. 

Uczestniczyliśmy      w wycieczkach do Lizbony             

i Porto, w wolnych chwilach zwiedzaliśmy naszą 

miejscowość – Povoa de Varzim Rozkoszując się 

iberyjskim klimatem doświadczaliśmy wyjątkowych 

wrażeń wzrokowych i smakowych. Kontakty                 

z mieszkańcami pozwoliły nam na odkrycie więzi 

europejskich, wzmocniły silne poczucie wspólnych 

korzeni oraz  udowodniły  przynależność do kultury 

europejskiej. 

 

               

              

             

            


