autor: Martyna Płonowska- Troszka

Comenius- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Nasza szkoła już po raz drugi korzysta z możliwości jakie daje program Comenius
współpracując z innymi placówkami szkolnymi z krajów zagranicznych. Prócz współpracy
szkół Comenius oferuje również kadrze oświatowej podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez
dofinansowanie udziału w różnego rodzaju kursach, konferencjach, seminariach i szkoleniach
odbywających się w krajach europejskich. W tym roku, po raz pierwszy, postanowiłam starać
się o taką możliwość. W kwietniu 2013r. złożyłam wniosek do Agencji Narodowej aplikując
o dofinansowanie udziału w kursie "Group dynamic and social skills in the classroom".
Szkolenie wybrałam z katalogu, w którym znajduje się bardzo bogata oferta kursów o różnej
tematyce. Otrzymałam dofinansowanie i w dniach 17- 23 listopada wzięłam udział
w szkoleniu. Odbywało się ono we Włoszech, w miejscowości Grottaferrata, położonej
23 kilometry od Rzymu. W czasie siedmiodniowego szkolenia miałam okazję poznać
nauczycieli z innych krajów europejskich: Portugalii, Węgier, Austrii, Turcji, Estonii,
Finlandii, Bułgarii i Czech. Kadrę prowadzącą zajęcia tworzyli przedstawiciele kilku krajów
europejskich. Celem kursu było dostarczenie informacji i doświadczeń dotyczących dynamiki
rozwoju grupy i umiejętności społecznych, dostarczenie narzędzi do obserwacji zachodzących
w grupie procesów, a także do tworzenia lepszego klimatu w szkole i klasie. Klimat ten
można poprawiać poprzez pozytywne interwencje w rozój grupy tj.: wspieranie partnerstwa
w grupie, tworzenie norm współpracy w grupie, pozytywne motywowanie członków
do wspólnego działania oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, a także
otwartości, spójności i walki z konfliktami w duchu tolerancji. Ponadto w czasie zajęć
poznałam możliwości i znaczenie rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron jako
lidera grupy poprzez świadomość i ocenę własnego zachowania i jego wpływu na grupę.
Ćwiczenia wykonywane w czasie kursu miały na celu pokazanie, że umiejętności społeczne
mają wiele wspólnego z umiejętnościami interpersonalnymi i inteligencją emocjonalną, która
odnosi się do zdolności do identyfikacji , wyrażania i rozumienia emocji , asymilacji myśli
i emocji, do regulowania zarówno pozytywnych jak i negatywnych emocji w sobie i innych.
W czasie kursu prowadzące zajęcia wykorzystywały tylko aktywne metody pracy np.:
-burza mózgów
-dyskusje w grupach (refleksje po każdym ćwiczeniu)
-drama i socjodrama
-sztuki twórczej- taniec i śpiew oparty na muzyce z różnych stron świata oraz tworzenie teatru
cieni
-wizyty w placówkach oświatowych oraz poszukiwanie wspólnych europejskich korzeni
poprzez wycieczkę do Rzymu;
Udział w szkoleniu pozwolił mi na podniesienie moich kwalifikacji jako nauczyciela
i wychowawcy. Poznałam nowe metody pracy w grupie wpływające na lepszą integrację

uczniów i wspierające ich rozwój kompetencji społecznych tak cennych w ich
funkcjonowaniu. Dzięki temu, że wszyscy uczestnicy kursu spędzali wspólnie większość
dnia, a często i wieczoru miałam możliwość poznania innych kultur, wymiany doświadczeń
z pracy zawodowej z nauczycielami z innych krajów europejskich i poznania ich systemów
edukacyjnych. Wspólnie przygotowywaliśmy również Europejskie Przyjęcie, na którym
mogliśmy poznać i skosztować narodowych potraw z różnych krajów gdyż każdy uczestnik
kursu przygotował tradycyjną narodową potrawę z jego kraju. Mój udział w szkoleniu
pozwolił mi także podnieść moje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem
angielskim. Mam nadzieję, że również zachęci moich kolegów do korzystania z możliwości
jakie daje nam Unia Europejska w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych
i poszerzania swoich horyzontów myślowych. Wszystkie aktywności i zajęcia prowadzone
w czasie kursu były bardzo dobrze zorganizowane, otrzymałam także materiały szkoleniowe
oraz zdjęcia i filmiki z odbytego szkolenia. Zachęcam wszystkich nauczycieli do udziału
w kursach zagranicznych, a zainteresowanym polecam odwiedzenie strony internetowej
programu Comenius gdzie znajdują się szczegółowe informacje.

