
Ta rozgrzana hiszpañskim s³oñcem historia shadowing w kilku placówkach – nie tylko w szko³ach, 
zaczyna siê tu i teraz. I wcale nie chodzi o krajobrazy, ale tak¿e miejscowej instytucji podobnej do CDN, 
zabytki, tapas i inne przyjemnoœci. Chodzi o problem zajmuj¹cej siê m.in. doskonaleniem nauczycieli. – Co 
kryj¹cy siê pod literami Z i C, i jego rozwi¹zania. ciekawe, a na pewno zaskakuj¹ce, jest to instytucja 
Ka¿dy, kto choæ trochê interesuje siê spo³eczeñstwem, prywatna finansowana przez pañstwo – mówi Beata 
s³ysza³ o „Pokoleniu Z” (w Polsce nazywanym Walczak, wicedyrektor Centrum Doskonalenia 
„Pokoleniem C”). M³odzi ludzie, dla których smartfon Nauczycieli w Pile. – Kadra zajmuj¹ca siê 
w d³oni i nieustaj¹cy nap³yw informacji, s¹ tak doskonaleniem nauczycieli jest pozyskiwana miêdzy 
oczywiste, jak oddychanie, s¹ wyzwaniem nie tylko dla innymi z wy¿szych uczelni. Zaskoczy³o mnie te¿ to, ¿e 
pochodz¹cych z „Pokolenia X” i „Pokolenia Y” pracownicy zajmuj¹cy siê doskonaleniem nauczycieli, 
rodziców, ale tak¿e dla nauczycieli. Zreszt¹ to s¹ zatrudniani inaczej ni¿ w naszych placówkach: na 
nauczyciele – maj¹c nieustanny kontakt z m³odzie¿¹ – podstawie dzia³alnoœci gospodarczej. Szkolnictwo 
czêsto jako pierwsi zauwa¿aj¹, ¿e „coœ siê zmieni³o”. prywatne jest finansowane przez pañstwo, i to na 

O tym, ¿e „coœ siê zmieni³o”, a w³aœciwie zmienia zasadzie porozumieñ ustalonych z administracj¹ 
siê nieustannie, doskonale wiedz¹ w Centrum oœwiatow¹ danej wspólnoty autonomicznej.
Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Technologie Podobne obserwacje przywióz³ dyrektor pilskiego 
zmieniaj¹ siê szybciej ni¿ jeszcze dekadê temu, a wraz CDN Grzegorz Bogacz: – Zaskoczy³a mnie du¿a 
z technologiami zmienia siê ¿ycie m³odzie¿y. Równie¿ decentralizacja, je¿eli chodzi o decyzje oœwiatowe. 
to, jak uczniowie przyswajaj¹ informacje. Niestety, za S¹ podejmowane na poziomie regionu, a nie 
tym rozwojem czêsto nie nad¹¿a szko³a. W³aœnie administracji rz¹dowej. To zdecydowanie ró¿ni 
dlatego nauczyciele-konsultanci i specjaliœci w CDN polski system edukacyjny od hiszpañskiego. Kiedy 
opracowuj¹ w³asne propozycje docierania z wiedz¹, zapyta³em o system egzaminów zawodowych, który 
dostosowane do potrzeb „Pokolenia Z”, ale te¿ potwierdza kwalifikacje, dyrektor szko³y by³ 
przygl¹daj¹ siê rozwi¹zaniom stosowanym w innych zaskoczony, bo u nich weryfikuje to rynek. Je¿eli 
krajach. Ostatnio – w Walencji, do której wyjazd by³ absolwent wychodzi ze szko³y i rynek pracy zaraz 
mo¿liwy dziêki programowi „Wiedza Edukacja go wch³ania, to znaczy, ¿e efekty kszta³cenia s¹ 
Rozwój” finansowanemu z funduszy europejskich. odpowiednie. Umiejêtnoœci na stanowisku pracy 

W regionie Walencji pracownicy CDN odbywali job ocenia sam pracodawca.
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Ponadsiedemsetletnia katedra, ogród botaniczny, Paella 
Valenciana – to pierwsze skojarzenia, kiedy pada has³o 
„Walencja”. I oczywiœcie coroczna Tomatina w Bunol na 
przedmieœciach tego trzeciego co do wielkoœci miasta 
Hiszpanii. Uliczki sp³ywaj¹ wtedy tysi¹cami ton 
pomidorów, a w³aœciwie œwie¿ego przecieru 
pomidorowego… Ale Walencja to tak¿e miasto 
oœwiatowych inspiracji.
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nauczyciele – maj¹c nieustanny kontakt z m³odzie¿¹ – podstawie dzia³alnoœci gospodarczej. Szkolnictwo 
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Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Technologie Podobne obserwacje przywióz³ dyrektor pilskiego 
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tym rozwojem czêsto nie nad¹¿a szko³a. W³aœnie administracji rz¹dowej. To zdecydowanie ró¿ni 
dlatego nauczyciele-konsultanci i specjaliœci w CDN polski system edukacyjny od hiszpañskiego. Kiedy 
opracowuj¹ w³asne propozycje docierania z wiedz¹, zapyta³em o system egzaminów zawodowych, który 
dostosowane do potrzeb „Pokolenia Z”, ale te¿ potwierdza kwalifikacje, dyrektor szko³y by³ 
przygl¹daj¹ siê rozwi¹zaniom stosowanym w innych zaskoczony, bo u nich weryfikuje to rynek. Je¿eli 
krajach. Ostatnio – w Walencji, do której wyjazd by³ absolwent wychodzi ze szko³y i rynek pracy zaraz 
mo¿liwy dziêki programowi „Wiedza Edukacja go wch³ania, to znaczy, ¿e efekty kszta³cenia s¹ 
Rozwój” finansowanemu z funduszy europejskich. odpowiednie. Umiejêtnoœci na stanowisku pracy 

W regionie Walencji pracownicy CDN odbywali job ocenia sam pracodawca.

24 25

Jak nie zgubiæ Pokolenia Z?
Hiszpañskie inspiracje
dla nauczycieli i nie tylko

Materia³ przygotowany wspólnie z partnerem Materia³ przygotowany wspólnie z partnerem360° 360°

Ponadsiedemsetletnia katedra, ogród botaniczny, Paella 
Valenciana – to pierwsze skojarzenia, kiedy pada has³o 
„Walencja”. I oczywiœcie coroczna Tomatina w Bunol na 
przedmieœciach tego trzeciego co do wielkoœci miasta 
Hiszpanii. Uliczki sp³ywaj¹ wtedy tysi¹cami ton 
pomidorów, a w³aœciwie œwie¿ego przecieru 
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I w³aœnie o efekty kszta³cenia chodzi najbardziej. 
Dzisiejsi uczniowie wiedzê przyswajaj¹ zupe³nie 
inaczej ni¿ ich rodzice. Inaczej te¿ postrzegaj¹ œwiat i 
siebie samych. Karolina Skotarczak-Dobrzyñska, 
która w CDN jest nauczycielem-konsultantem, 
obserwowa³a pracê szko³y zawodowej. Nauka w niej 
ma charakter dualny: uczniowie na równi z teori¹ 
zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹. – Zaskoczy³a mnie 
pusta przestrzeñ w tej placówce. Nie by³o 
kolorowych œcian, masy pomocy dydaktycznych, 
plakatów. By³a pusta przestrzeñ, bo – jak mówi³a 
dyrektorka tej placówki – to sprzyja kreatywnoœci. 
Pomieszczenia mo¿na aran¿owaæ w dowolny sposób 
– s¹ sto³y i krzes³a, które mo¿na ustawiaæ dowolnie, 
rzutnik, tablica interaktywna, ale nic poza tym. To 
mi siê podoba³o i widzia³am, ¿e te zajêcia wspiera³y 
kompetencje kluczowe, które powinniœmy kszta³ciæ: 
komunikacjê, rozwi¹zywanie trudnych problemów, 
a nie tylko odtwórcze uczenie siê.

Wtóruje jej Katarzyna Kwaœnik, równie¿ 
nauczyciel-konsultant: – Nauczyciel jest bardziej 
coachem i tutorem – przewodnikiem i pomocnikiem 
ucznia. Ma mu pokazaæ jego mocne strony, pokazaæ 
jak dzia³aæ, ¿eby mu siê dobrze uczy³o, i ¿eby zdoby³ 
dobry zawód. Takie podejœcie wynika z problemów 
psychologicznych uczniów. Dzisiejsza m³odzie¿ – 
„Pokolenie Z” – mówi „tu i teraz”, ale nie widzi siebie 
w przysz³oœci. I to jest problem miêdzynarodowy, 
na który w Hiszpanii zwrócili ju¿ uwagê. My te¿ 
zwracamy na to uwagê, ale – niestety – odsuwamy. 
Wik³amy siê w przesz³oœæ, natomiast nie patrzymy 
w przysz³oœæ. Nie uczymy uczniów umiejêtnoœci 
miêkkich. Hiszpanie zwracaj¹ uwagê na to, ¿e 
umiejêtnoœci psychologiczne, miêkkie, 
komunikacyjne, to jest to, co jest m³odzie¿y 
potrzebne. Chodzi o to, ¿eby pomóc uczniom 
odnaleŸæ siê w przysz³oœci w spo³eczeñstwie, 
wyci¹gn¹æ z nich prawdziwe umiejêtnoœci i 
predyspozycje. Wspó³czesne dziecko mówi „nie 
wiem, nie chcê, nie planujê”. A oni ucz¹ planowania, 
tego ¿eby potrafili sobie pomóc, poradziæ, ¿eby byli 
bardziej mobilni zawodowo. Dziœ nie mo¿na uczyæ 
jednego zawodu. Trzeba pokazaæ im mobilnoœæ i 
umiejêtnoœæ poszukiwania zawodu.

W jaki sposób pracownicy merytoryczni Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile zamierzaj¹ 
hiszpañskie doœwiadczenia przenosiæ na lokalny 
grunt nad Gwd¹ i Noteci¹? Pawe³ Owsianny zauwa¿a, 
¿e podzia³ na przedmioty nauczania wspó³czesnym 
uczniom wydaje siê sztuczny. – W dzisiejszej 
edukacji niektórym odpowiadaj¹ utarte ramy 
dzia³ania, bo s¹ wygodne. W niedzielê cz³owiek wie, 
co bêdzie robi³ w poniedzia³ek, bo robi³ to samo 
przez wszystkie ostatnie tygodnie. Natomiast nie 
zauwa¿a, ¿e œwiat siê dynamicznie zmienia, ¿e 
zmienia siê m³odzie¿. To, co – miêdzy innymi – 
zamierzamy w tym roku robiæ w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, to jest takie trochê 
dostosowywanie siê do systemu poza systemem. 
Chodzi o to, ¿e mo¿na robiæ pewne rzeczy, realizuj¹c 
podstawy formalne, podstawy programowe, ale 

realizuj¹c je na zasadzie konsiliencji i STEAMu. To 
znaczy: kszta³towaæ kluczowe kompetencje 
wymagane dziœ przez pracodawców, ale z drugiej 
strony: pokazywaæ, ¿e podzia³ na przedmioty jest 
bardzo sztuczny, ¿e jest konsiliencja, czyli „jednoœæ 
wiedzy”. I ta jednoœæ wiedzy dzisiaj dla m³odego 
cz³owieka jest du¿o bardziej czytelna, ni¿ sztuczny 
podzia³ na przedmioty, które znacznie odbiegaj¹ od 
rzeczywistoœci, w której on siê porusza.

Monika K³os, g³ówny specjalista w CDN, zachêca 
nauczycieli do praktycznego nabywania 
doœwiadczeñ. – Najlepiej uczymy siê przez 
doœwiadczenia. O tym mówi Cykl Kolba, i to 
sprawdza siê równie¿ w ¿yciu zawodowym. To, co 
chcê zarekomendowaæ, to ¿eby nauczyciele byli 
odwa¿ni, wyje¿d¿ali i sprawdzali na miejscu. My 
oczywiœcie mo¿emy im du¿o powiedzieæ, pokazaæ, 
natomiast najlepiej uczyæ siê przez doœwiadczenie. 
Zachêcam, ¿eby wyje¿d¿aæ, korzystaæ z mobilnoœci 
jak¹ jest job shadowing i wszystkie inne, jakie 
oferuje program Erasmus+. W CDN mo¿emy pomóc 
znaleŸæ konkurs i wspieraæ w przygotowaniu 
projektu.

O praktycznym wykorzystaniu doœwiadczeñ 
przywiezionych z Walencji, ale tak¿e tych 
wypracowanych w Pile, najlepiej przekonaæ siê 
osobiœcie. – Proponujemy zajrzeæ do nowego 
informatora dla nauczycieli, który uka¿e siê na 
prze³omie sierpnia i wrzeœnia, i sprawdziæ inne 
formy: warsztat, STEAM, webinar, nowe tematy 
³¹cz¹ce przedmioty w ramach metody projektu 
interdyscyplinarnego – mówi Monika K³os. – 
Informator bêdzie dostêpny na stronie CDN, a 
drukowane egzemplarze zostan¹ wys³ane do 
wszystkich szkó³ w Pó³nocnej Wielkopolsce.

Podpatrywanie nowych pomys³ów na 
przekazywanie wiedzy zawodowej to jednak nie 
wszystko. Polski akcent w Walencji to szko³a 
polonijna Amigos De La Lengua Polaca, w której 
goœci³a Magdalena Gutowska – nauczyciel-
bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej CDN w Pile. 
W polskojêzycznej placówce ucz¹ siê dzieci w wieku 
od 9 do 12 lat, a zajêcia odbywaj¹ siê po lekcjach w 
hiszpañskiej podstawówce. Szko³a jest prowadzona 
przez stowarzyszenie, a nauczycielami s¹ w niej 
rodzice uczniów. – Szko³a wspó³pracuje równie¿ z 
polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ze 
Wspólnot¹ Polsk¹, natomiast biblioteka jest 
zaopatrzona bardzo skromnie – mówi Magdalena 
Gutowska. – W zwi¹zku z tym mamy szansê na 
wspó³pracê: jesteœmy w³aœnie w trakcie zbiórki 
pomocy naukowych dla uczniów i nauczycieli. 
Myœlê, ¿e we wrzeœniu zakoñczymy tê akcjê i wraz z 
rozpoczêciem roku szkolnego przeœlemy do szko³y 
ciekawe materia³y. G³ównie metodyczne, ale te¿ na 
przyk³ad karty pracy czy lektury dla dzieci na tym 
poziomie edukacji. Szko³a jest kolorowa, barwna, 
wszyscy uœmiechniêci, otwarci. Widaæ, ¿e maj¹ 
dobry kontakt z dzieæmi. Prezes stowarzyszenia 
prowadz¹cego szko³ê stwierdzi³, ¿e dzieci 
przychodz¹ do niej jak do klubu.

Nauczycieli zainteresowanych uczeniem siê nowych metod kluczowych-merytorycznych pracowników Centrum 
nauczania, do kontaktu zaprasza Doskonalenia Nauczycieli w Pile poprzez zwiêkszenie ich 

kompetencji w nowoczesnych (miêdzynarodowych) metodach 
nauczania (wykorzystywane w edukacji 3.0, która 
charakteryzuje siê zatarciem linii dziel¹cej nauczycieli od 
uczniów tak, ¿e wszyscy s¹ odkrywcami informacji i twórcami 
nowej wiedzy).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21 Placówki goszcz¹ce  i uczestnicy job shadowing:
64-920 Pi³a
www.cdn.pila.pl. Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad 

Valenciana – CEEDCV: Irena Denisoff – nauczyciel konsultant, 
O projekcie: Projekt „Job shadowing for job experience” z Pawe³ Owsianny – starszy specjalista, Remigiusz Pielacha – 

akcji Ponadnarodowa mobilnoœæ uczniów i absolwentów oraz specjalista

kadry kszta³cenia zawodowego Programu Operacyjnego FECEVAL CECE – Federación de Centros de Ensenanza de 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wspó³finansowany z Valencia: Grzegorz Bogacz – dyrektor, Beata Walczak – vice 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. dyrektor, Danuta Kitowska – nauczyciel konsultant
Amigos de la Lengua Polaca: Magdalena Gutowska – 

Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2019 nauczyciel bibliotekarz

Centro de Formación Rodrigo Giorgeta: Katarzyna Kwaœnik – 
Partner projektu: Mobility Projects – Hiszpania nauczyciel konsultant, Monika K³os – g³ówny specjalista, 

Karolina Skotarczak-Dobrzyñska – nauczycieli konsultant

Celem g³ównym jest wsparcie do grudnia 2019 r. 10. 
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inaczej ni¿ ich rodzice. Inaczej te¿ postrzegaj¹ œwiat i 
siebie samych. Karolina Skotarczak-Dobrzyñska, 
która w CDN jest nauczycielem-konsultantem, 
obserwowa³a pracê szko³y zawodowej. Nauka w niej 
ma charakter dualny: uczniowie na równi z teori¹ 
zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹. – Zaskoczy³a mnie 
pusta przestrzeñ w tej placówce. Nie by³o 
kolorowych œcian, masy pomocy dydaktycznych, 
plakatów. By³a pusta przestrzeñ, bo – jak mówi³a 
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Pomieszczenia mo¿na aran¿owaæ w dowolny sposób 
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rzutnik, tablica interaktywna, ale nic poza tym. To 
mi siê podoba³o i widzia³am, ¿e te zajêcia wspiera³y 
kompetencje kluczowe, które powinniœmy kszta³ciæ: 
komunikacjê, rozwi¹zywanie trudnych problemów, 
a nie tylko odtwórcze uczenie siê.

Wtóruje jej Katarzyna Kwaœnik, równie¿ 
nauczyciel-konsultant: – Nauczyciel jest bardziej 
coachem i tutorem – przewodnikiem i pomocnikiem 
ucznia. Ma mu pokazaæ jego mocne strony, pokazaæ 
jak dzia³aæ, ¿eby mu siê dobrze uczy³o, i ¿eby zdoby³ 
dobry zawód. Takie podejœcie wynika z problemów 
psychologicznych uczniów. Dzisiejsza m³odzie¿ – 
„Pokolenie Z” – mówi „tu i teraz”, ale nie widzi siebie 
w przysz³oœci. I to jest problem miêdzynarodowy, 
na który w Hiszpanii zwrócili ju¿ uwagê. My te¿ 
zwracamy na to uwagê, ale – niestety – odsuwamy. 
Wik³amy siê w przesz³oœæ, natomiast nie patrzymy 
w przysz³oœæ. Nie uczymy uczniów umiejêtnoœci 
miêkkich. Hiszpanie zwracaj¹ uwagê na to, ¿e 
umiejêtnoœci psychologiczne, miêkkie, 
komunikacyjne, to jest to, co jest m³odzie¿y 
potrzebne. Chodzi o to, ¿eby pomóc uczniom 
odnaleŸæ siê w przysz³oœci w spo³eczeñstwie, 
wyci¹gn¹æ z nich prawdziwe umiejêtnoœci i 
predyspozycje. Wspó³czesne dziecko mówi „nie 
wiem, nie chcê, nie planujê”. A oni ucz¹ planowania, 
tego ¿eby potrafili sobie pomóc, poradziæ, ¿eby byli 
bardziej mobilni zawodowo. Dziœ nie mo¿na uczyæ 
jednego zawodu. Trzeba pokazaæ im mobilnoœæ i 
umiejêtnoœæ poszukiwania zawodu.

W jaki sposób pracownicy merytoryczni Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile zamierzaj¹ 
hiszpañskie doœwiadczenia przenosiæ na lokalny 
grunt nad Gwd¹ i Noteci¹? Pawe³ Owsianny zauwa¿a, 
¿e podzia³ na przedmioty nauczania wspó³czesnym 
uczniom wydaje siê sztuczny. – W dzisiejszej 
edukacji niektórym odpowiadaj¹ utarte ramy 
dzia³ania, bo s¹ wygodne. W niedzielê cz³owiek wie, 
co bêdzie robi³ w poniedzia³ek, bo robi³ to samo 
przez wszystkie ostatnie tygodnie. Natomiast nie 
zauwa¿a, ¿e œwiat siê dynamicznie zmienia, ¿e 
zmienia siê m³odzie¿. To, co – miêdzy innymi – 
zamierzamy w tym roku robiæ w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, to jest takie trochê 
dostosowywanie siê do systemu poza systemem. 
Chodzi o to, ¿e mo¿na robiæ pewne rzeczy, realizuj¹c 
podstawy formalne, podstawy programowe, ale 

realizuj¹c je na zasadzie konsiliencji i STEAMu. To 
znaczy: kszta³towaæ kluczowe kompetencje 
wymagane dziœ przez pracodawców, ale z drugiej 
strony: pokazywaæ, ¿e podzia³ na przedmioty jest 
bardzo sztuczny, ¿e jest konsiliencja, czyli „jednoœæ 
wiedzy”. I ta jednoœæ wiedzy dzisiaj dla m³odego 
cz³owieka jest du¿o bardziej czytelna, ni¿ sztuczny 
podzia³ na przedmioty, które znacznie odbiegaj¹ od 
rzeczywistoœci, w której on siê porusza.

Monika K³os, g³ówny specjalista w CDN, zachêca 
nauczycieli do praktycznego nabywania 
doœwiadczeñ. – Najlepiej uczymy siê przez 
doœwiadczenia. O tym mówi Cykl Kolba, i to 
sprawdza siê równie¿ w ¿yciu zawodowym. To, co 
chcê zarekomendowaæ, to ¿eby nauczyciele byli 
odwa¿ni, wyje¿d¿ali i sprawdzali na miejscu. My 
oczywiœcie mo¿emy im du¿o powiedzieæ, pokazaæ, 
natomiast najlepiej uczyæ siê przez doœwiadczenie. 
Zachêcam, ¿eby wyje¿d¿aæ, korzystaæ z mobilnoœci 
jak¹ jest job shadowing i wszystkie inne, jakie 
oferuje program Erasmus+. W CDN mo¿emy pomóc 
znaleŸæ konkurs i wspieraæ w przygotowaniu 
projektu.

O praktycznym wykorzystaniu doœwiadczeñ 
przywiezionych z Walencji, ale tak¿e tych 
wypracowanych w Pile, najlepiej przekonaæ siê 
osobiœcie. – Proponujemy zajrzeæ do nowego 
informatora dla nauczycieli, który uka¿e siê na 
prze³omie sierpnia i wrzeœnia, i sprawdziæ inne 
formy: warsztat, STEAM, webinar, nowe tematy 
³¹cz¹ce przedmioty w ramach metody projektu 
interdyscyplinarnego – mówi Monika K³os. – 
Informator bêdzie dostêpny na stronie CDN, a 
drukowane egzemplarze zostan¹ wys³ane do 
wszystkich szkó³ w Pó³nocnej Wielkopolsce.

Podpatrywanie nowych pomys³ów na 
przekazywanie wiedzy zawodowej to jednak nie 
wszystko. Polski akcent w Walencji to szko³a 
polonijna Amigos De La Lengua Polaca, w której 
goœci³a Magdalena Gutowska – nauczyciel-
bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej CDN w Pile. 
W polskojêzycznej placówce ucz¹ siê dzieci w wieku 
od 9 do 12 lat, a zajêcia odbywaj¹ siê po lekcjach w 
hiszpañskiej podstawówce. Szko³a jest prowadzona 
przez stowarzyszenie, a nauczycielami s¹ w niej 
rodzice uczniów. – Szko³a wspó³pracuje równie¿ z 
polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ze 
Wspólnot¹ Polsk¹, natomiast biblioteka jest 
zaopatrzona bardzo skromnie – mówi Magdalena 
Gutowska. – W zwi¹zku z tym mamy szansê na 
wspó³pracê: jesteœmy w³aœnie w trakcie zbiórki 
pomocy naukowych dla uczniów i nauczycieli. 
Myœlê, ¿e we wrzeœniu zakoñczymy tê akcjê i wraz z 
rozpoczêciem roku szkolnego przeœlemy do szko³y 
ciekawe materia³y. G³ównie metodyczne, ale te¿ na 
przyk³ad karty pracy czy lektury dla dzieci na tym 
poziomie edukacji. Szko³a jest kolorowa, barwna, 
wszyscy uœmiechniêci, otwarci. Widaæ, ¿e maj¹ 
dobry kontakt z dzieæmi. Prezes stowarzyszenia 
prowadz¹cego szko³ê stwierdzi³, ¿e dzieci 
przychodz¹ do niej jak do klubu.

Nauczycieli zainteresowanych uczeniem siê nowych metod kluczowych-merytorycznych pracowników Centrum 
nauczania, do kontaktu zaprasza Doskonalenia Nauczycieli w Pile poprzez zwiêkszenie ich 

kompetencji w nowoczesnych (miêdzynarodowych) metodach 
nauczania (wykorzystywane w edukacji 3.0, która 
charakteryzuje siê zatarciem linii dziel¹cej nauczycieli od 
uczniów tak, ¿e wszyscy s¹ odkrywcami informacji i twórcami 
nowej wiedzy).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21 Placówki goszcz¹ce  i uczestnicy job shadowing:
64-920 Pi³a
www.cdn.pila.pl. Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad 

Valenciana – CEEDCV: Irena Denisoff – nauczyciel konsultant, 
O projekcie: Projekt „Job shadowing for job experience” z Pawe³ Owsianny – starszy specjalista, Remigiusz Pielacha – 

akcji Ponadnarodowa mobilnoœæ uczniów i absolwentów oraz specjalista

kadry kszta³cenia zawodowego Programu Operacyjnego FECEVAL CECE – Federación de Centros de Ensenanza de 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wspó³finansowany z Valencia: Grzegorz Bogacz – dyrektor, Beata Walczak – vice 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. dyrektor, Danuta Kitowska – nauczyciel konsultant
Amigos de la Lengua Polaca: Magdalena Gutowska – 

Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2019 nauczyciel bibliotekarz

Centro de Formación Rodrigo Giorgeta: Katarzyna Kwaœnik – 
Partner projektu: Mobility Projects – Hiszpania nauczyciel konsultant, Monika K³os – g³ówny specjalista, 

Karolina Skotarczak-Dobrzyñska – nauczycieli konsultant

Celem g³ównym jest wsparcie do grudnia 2019 r. 10. 
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