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E-MOTIVE
równo#$ emotions ruch
equity emocje  movement

%E-Motive to sie! organizacji z ca"ego #wiata, które dziel$ si% wiedz$ i do#wiad- 

czeniem, by tworzy! innowacyjne i skuteczne rozwi$zania dla wspólnych problemów.

%E-Motive umo&liwia specjalistom i organizacjom z Afryki, Azji, Ameryki 

'aci(skiej i Europy nawi$zanie kontaktów i poznawanie skutecznych metod pracy, 

stworzonych w krajach Globalnego Po"udnia.

%E-Motive wspiera wymian% wiedzy i do#wiadczenia, tworz$c warunki do wza-

jemnego uczenia si%, z poszanowaniem równych praw wszystkich uczestnicz$cych 

w programie organizacji.

%E-Motive to równie& uwra&liwianie szerokiego grona odbiorców na globalne 

wspó"zale&no#ci i upowszechnianie nowych metod wspó"pracy na rzecz rozwoju.

%E-Motive rozpocz$" si% w Holandii w 2006 r., jako jeden z innowacyjnych pro-

gramów Oxfam Novib. Od tego czasu zorganizowano ponad 80 wymian z udzia"em 

organizacji pozarz$dowych z Holandii i krajów Globalnego Po"udnia.

%W 2014 r. pierwsze wymiany E-Motive w Polsce zorganizowa"o Stowarzysze-

nie „Jeden )wiat” we wspó"pracy z organizacjami z Laosu i Meksyku.

Zmieniaj to, co bliskie. Inspiruj si& tym, co odleg'e.



WPROWADZENIE
Laos, malowniczo po"o&ony w górzystych regionach Pó"wyspu Indochi(skiego, to 

kraj, który Europejczykom kojarzy! si% mo&e przede wszystkim z buddyjskimi miej-

scami kultu i pi%kn$ przyrod$. Jednak gdy spojrzymy g"ebiej, odkryjemy burzliwe 

i trudne losy kraju i jego mieszka(ców.

W 1980 r., nied"ugo po zako(czeniu wyniszczaj$cej wojny w Wietnamie, powsta" 

program RIFS (z angielskiego: Rice-based Integrated Farming System), realizowa-

ny przez organizacj% PADETC (Participatory Development Training Centre). Celem 

programu, opartego na idei zrównowa&onego rozwoju, by"a pomoc najubo&szym. 

Zaanga&owano rolników, studentów i nauczycieli, by opracowali takie sposoby up-

rawy ziemi, które nie b%d$ wymaga"y wysokich nak"adów finansowych.

Po kilkunastu latach skutecznego wdra&ania programu RIFS, w 1996 r. PADETC 

otrzyma"a status instytucji szkoleniowej. Dzi# jest uznan$ w ca"ym kraju organizacj$  

dzia"aj$c$ na rzecz zrównowa&onego rozwoju i eliminacji przyczyn i skutków ubóstwa.

Filozofi% dzia"ania organizacji najlepiej przedstawia ilustracja domu: jego funda-

mentem s$ dobre rz$dy i wysokiej jako#ci edukacja, na nich stoj$ cztery filary: 

#rodowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, harmonia mi%dzy sercem a umys-

"em i*gospodarka. Zrównowa&ony rozwój tych wszystkich elementów prowadzi 

do celu: Powszechnego Szcz%#cia Narodowego (z angielskiego: Genuine National 

Happiness), symbolizowanego przez dach domu.
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PROGRAM DOBRA SZKO"A
Idea% (
Dobra Szko!a to program nauczania opracowany przez PADETC i wdra&any we 

wspó"pracy z Wydzia"em O#wiaty w szko"ach podstawowych w Wientianie. 

Dobra Szko!a k"adzie nacisk na uczenie si" przez do#wiadczenie, w którym wiedza 

i*umiej%tno#ci zdobywane s$ nie tylko podczas lekcji i pracy z podr%cznikiem, ale 

równie& w trakcie wielu dodatkowych zaj%!, w które anga&uj$ si% uczniowie, rodzi- 

ce, nauczyciele, mnisi buddyjscy i inni cz"onkowie spo"eczno#ci lokalnej.

Program rozpocz$" si% w 2001 r., gdy odpowiednio przeszkoleni wolontariusze  

PADETC zacz%li pomaga! nauczycielom w prowadzeniu zaj%! pozalekcyjnych  

w szko"ach z peryferyjnych dzielnic stolicy Laosu. M"odzi wolontariusze (naj-

cz%#ciej w wieku 14–19 lat) prowadzili zaj%cia plastyczne, teatralne, muzyczne, 

taneczne, sportowe i z zakresu edukacji ekologicznej i higieny, si%gaj$c po meto-

dy edurozrywki, czyli nauki przez zabaw%. Szko"y ch%tnie nawi$zywa"y wspó"prac% 

z wolontariuszami, widz$c w niej sposób na odci$&enie przepracowanych i nisko 

wynagradzanych nauczycieli. Z czasem nauczyciele dostrzegali coraz wi%ksz$ war-

to#! w aktywizuj$cych i skoncentrowanych na potrzebach dziecka metodach pra-

cy, po które si%gali wolontariusze. Wyra+nie podnios"a si% frekwencja w szko"ach, 

a dzieci sta"y si% bardziej pewne siebie, twórcze i zaanga&owane.

Szkolenia dla nauczycieli%
Zaproponowane przez PADETC metody pracy z uczniami zosta"y dobrze przyj%te 

przez nauczycieli i dyrektorów szkó". Zorganizowano wi%c kurs szkoleniowy dla 

nauczycieli dotycz$cy aktywnych metod nauczania i podej#cia skoncentrowanego 

na potrzebach dziecka, by zmieni! powszechne przekonanie, &e nauczyciel mówi,  

a dzieci s!uchaj$. 

W programie kursu znalaz"y si% nast%puj$ce pomys"y na prac% z dzie!mi:

 opowiadanie historii przez uczniów, by zach%ci! ich do nauki pisania i czytania,

 zak"adanie szkolnych bibliotek i k$cików do uczenia si%,

 ustawienie w szko"ach pojemników do segregacji odpadów,

 wykorzystywanie materia"ów z odzysku do tworzenia pomocy dydaktycznych,

  zak"adanie szkolnych ogrodów, by zach%ca! do nauki biologii i uczy! podstaw 

ogrodnictwa,

  mi%dzyklasowe i mi%dzyszkolne konkursy, zach%caj$ce do rozwijania indywi- 

dualnych umiej%tno#ci i sprzyjaj$ce pracy zespo"owej.

M'odzi wolontariusze%
W ca"ym procesie nauczania m"odzi wolontariusze odgrywaj$ bardzo wa&n$ rol%: 

staj$ si% dodatkowymi cz"onkami spo"eczno#ci szkolnej, zmniejszaj$c dystans wie-

ku i funkcji, jaki dzieli nauczycieli i uczniów.
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Planowanie lekcji%
Za zgod$ Wydzia"u O#wiaty w Wientianie, w 2002 r. na poziomie prowincji i dys-

tryktów powo"ano Rady ds. Zarz$dzania Programami Edukacyjnymi, a program  

Dobra Szko!a zosta" przyj%ty do realizacji w dziesi%ciu szko"ach podstawowych, 

które spe"ni"y okre#lone kryteria.

W latach 2003–2004 PADETC zorganizowa"o kursy szkoleniowe dla nauczycieli 

i pracowników Wydzia"u O#wiaty nt. metod pracy skoncentrowanych na potrze-

bach dziecka. Ten program szkoleniowy zosta" w"$czony do Strategii Rozwoju Edu- 

kacji prowincji Wientian i  uznany za priorytetowy w roku szkolnym 2005/2006. 

Do dzi# jest powszechnie wykorzystywany i uznawany za niezwykle skuteczny.

Nauczyciele potrzebowali nie tylko nowych umiej%tno#ci z zakresu aktywnych  

i skoncentrowanych na potrzebach dziecka metod pracy, ale równie& wsparcia przy  

planowaniu lekcji. Wi%kszo#! nauczycieli uczy"a si% planowania lekcji podczas  

studiów lub kursów pedagogicznych, by"a to jednak wiedza g"ównie teoretyczna, 

przestarza"a i w niewielkim stopniu odpowiadaj$ca na potrzeby uczniów. Nauczy-

cielom brakowa"o umiej%tno#ci i do#wiadczenia pedagogicznego, by samodziel-

nie udoskonali! scenariusze lekcji. Dlatego PADETC zaprosi"o do wspó"pracy do- 

#wiadczonych pedagogów z s$siednich krajów, którzy razem z laota(skimi nauczy-

cielami wnikliwie przeanalizowali poradniki dla nauczycieli, sylabusy i podr%czni-

ki u&ywane w szko"ach podstawowych, a nast%pnie przygotowali scenariusze 

lekcji, uwzgl%dniaj$ce aktywne metody pracy z uczniami na lekcjach matematy-

ki, j%zyka laota(skiego i przyrody. Na podstawie tych scenariuszy prowadzono 

lekcje w*dziesi%ciu szko"ach, które uczestniczy"y w pilota&owym programie Dobra  

Szko!a. Scenariusze okaza"y si% tak popularne w#ród nauczycieli, &e w roku szkol-

nym 2006/2007 zosta"y rozes"ane do kolejnych 80 szkó" w stolicy oraz 54 szkó"  

w prowincjach Xiengkhouang i Sayabouly.

Zaanga)owanie rodziców i spo'eczno#ci lokalnej%
Rodzice, mnisi i inne osoby wa&ne w danej spo"eczno#ci, s$ stra&nikami jej wiedzy, 

kultury i historii. Dlatego PADETC poszukuje sposobów na aktywne w"$czanie ro-

dziców i spo"eczno#ci lokalnej w &ycie szko"y, by dzieci, równie& poza klas$, mog"y 

rozwija! si% i uczy!. 

Program Dobra Szko!a zak"ada zaanga&owanie mnichów z lokalnych #wi$ty(, którzy 

regularnie odwiedzaj$ szko"y ucz$c szacunku, tolerancji, wyrozumia"o#ci i etyki za 

pomoc$ opowiadanych historii o Buddzie i jego naukach. Mnisi anga&uj$ si% równie& 

w organizacj% festiwali i wydarze( adresowanych do szerokiego grona odbiorców, 

których celem jest podnoszenie #wiadomo#ci na temat warto#ci edukacji i zbieranie 

funduszy dla szkó" (to ogromna zmiana, bowiem wcze#niej datki zebrane podczas 

podobnych wydarze( przeznaczane by"y wy"$cznie na budow% i remonty #wi$ty().
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Aby jeszcze lepiej zintegrowa! szko"y i spo"eczno#ci lokalne, PADETC nawi$zuje 

wspó"prac% z lokalnymi ekspertami, którzy w"$czani s$ w proces przygotowania pro-

gramów nauczania. Dzi%ki temu program szkolny wzbogacony jest o tradycyjn$ wiedz%.  

Rezultaty%
Cho! program Dobra Szko!a funkcjonuje od niedawna, ju& teraz wskaza! mo&na  

zmiany, które zasz"y w szko"ach i spo"eczno#ciach lokalnych:

  Dzieci ucz$ce si% w Dobrych Szko!ach regularnie osi$gaj$ najlepsze wyniki na 

egzaminach pa(stwowych.

 Dyrektorzy szkó" i nauczyciele zg"aszaj$ do udzia"u w programie kolejne szko"y.

  W wielu szko"ach za"o&ono ogródki i k$ciki do nauki oraz wprowadzono seg-

regacj% #mieci.

  Rodzice, mnisi i spo"eczno#ci lokalne bardziej anga&uj$ si% w &ycie szko"y  

i wspó"pracuj$ ze sob$, by podnie#! jako#! edukacji.

  M"odzi wolontariusze zaanga&owani w program Dobra Szko!a, zdobywaj$ 

uznanie w swoich szko"ach i spo"eczno#ciach, staj$ si% bardziej pewni siebie, 

wzrasta ich poczucie w"asnej warto#ci.

  Program Dobra Szko!a jest rozpoznawany i dobrze oceniany przez instytucje  

zajmuj$ce si% organizacj$ systemu edukacji na poziomie lokalnym i krajowym. 
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SZKO*A SOMPANYA
Idea%
Sompanya to prywatna szko"a non-profit, jest jedn$ z sze#ciu placówek prowadzonych 

przez PADETC, w których realizowany jest program Dobra Szko!a. Misj$ szko"y jest 

przesta! naucza!, a zacz$! wspiera! proces uczenia si% uczniów. Gdy dzieci prze-

konaj$ si%, jak$ warto#! ma wiedza i naucz$ si% z niej korzysta!, zrozumiej$, &e cz"o- 

wiek nie jest jedynie konsumentem, lecz powinien rozwija! swoj$ wrodzon$  

m$dro#!, by jak najlepiej zadba! o otaczaj$cy go #wiat. Idea ta zawarta jest ju&  

w nazwie szko"y: Sompanya w j%zyku laota(skim znaczy: wierni w!asnej m$dro#ci.

Za"o&yciel szko"y Sompanya wierzy, &e m$dro#! ta wynika z wrodzonych inteligencji  

symbolizowanych przez: d"o( (inteligencja cia"a), serce (inteligencja emocjonalna) 

i g"ow% (intelekt). Edukacja holistyczna w szkole Sompanya polega na dostosowaniu 

programu nauczania do poszczególnych etapów rozwoju dziecka, by jak najlepiej wspie-

ra! wrodzon$ m$dro#! i umo&liwi! rozwój wszystkich trzech rodzajów inteligencji.

W takim uj%ciu szko"a staje si% spo"eczno#ci$ odkrywców, ucz$cych si% i wspó"- 

pracuj$cych ze sob$. To miejsce, w którym uczniowie ucz$ si% jak samodzielnie  

kszta"towa! swój proces uczenia si%, pomagaj$ sobie nawzajem i razem pracuj$ na 

rzecz swojej spo"eczno#ci. Uczenie si% ma miejsce zarówno w klasie, jak i poza ni$: 

w spo"eczno#ci i w#ród przyrody. To prawdziwe laboratorium &ycia dostarcza niez-

b%dnych narz%dzi, podczas gdy nauczyciel wspiera proces uczenia si%, dobieraj$c 

dzia"ania w taki sposób, by odpowiada"y zainteresowaniom uczniów.

Sompanya zapewnia wszechstronn$ edukacj% najwy&szej jako#ci w przedszkolu,  

szkole podstawowej i gimnazjum (planowane jest otwarcie równie& szko"y #red-

niej). Uczniowie ucz$ si% w ma"ych klasach, umacniaj$c cia"o, serce i umys".
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Wizja nowej edukacji%
Co jest nie tak w starym modelu edukacji? Nic, poza tym, &e nie pasuje do wspó"- 

czesnego #wiata. Laos potrzebuje ludzi, którzy nie b%d$ tylko wytwórcami i kon-

sumentami. Laos potrzebuje ludzi, którzy zadbaj$ o kraj i nie b%d$ marnowa! jego 

zasobów, by zaspokoi! swoje zachcianki, b%d$ #wiadomi i m$drzy.

Ta nowa edukacja oparta jest na idei d"oni, serca i g"owy.

D"onie

Uczymy si% dotykiem, poprzez ruch i dzia"anie. Nasze cia"a powinny nauczy! si% 

koordynacji, elastyczno#ci i si"y.

Serce

Uczymy si% od innych i jeste#my im wdzi%czni za wszystko, co od nich dostajemy.  

Uczymy si% ucz$c innych, rozwijamy wiar% w siebie. Gdy nauczymy si% s"ucha! 

naszych serc i emocji, b%dziemy potrafili nad nimi panowa! i nie pozwolimy, by 

nami rz$dzi"y.

G"owa

Nasz umys" to nie tylko magazyn informacji, ale przede wszystkim miejsce,  

w którym tworz$ si% powi$zania. Informacje mo&emy w dowolnej chwili znale+!  

w Internecie, ale wiedza powstaje tylko wtedy, gdy nasz umys" "$czy si% z sercem 

i d"o(mi.

Poniewa& cia"o cz"owieka jest ca"o#ci$, równie& wiedza powinna by! zintegrowana. 

Matematyka nie jest niezale&na od przyrody, sztuka nie jest niezale&na od fizyki. Ró&ne 

dyscypliny naukowe "$czone s$ ze sob$ w ramach projektów: gdy uczniowie zak"adaj$ 

ogród, ucz$ si% botaniki, dietetyki, fizyki, matematyki, projektowania, geografii, historii, 

j%zyków i in. Maj$c jasno postawiony cel, który nale&y zrealizowa! w praktyce, ucznio-

wie ch%tnie anga&uj$ si% w dzia"anie i kszta"tuj$ swoj$ mi"o#! do nauki.

Projekty zazwyczaj realizowane s$ w zespo"ach. Uczniowie ucz$ si% wspólnie pra-

cowa! i dzieli! si% swoj$ wiedz$. Przekonuj$ si%, &e wspó"praca daje lepsze rezultaty 

ni& rywalizacja. Uczenie si% metod$ projektów i poprzez prac% w grupach poma-

ga uczniom zrozumie! powi$zania mi%dzy poszczególnymi dyscyplinami, a tak&e  

relacje mi%dzy jednostk$ a spo"ecze(stwem.

Celem ca"ego procesu uczenia si% jest ukszta"towanie u uczniów poczucia odpo- 

wiedzialno#ci zarówno za samych siebie, jak i za ca"$ spo"eczno#ci. U +róde" rozwo-

ju osobistego le&y szacunek, szczero#! i odpowiedzialno#!. Te warto#ci pomagaj$ 

uczniom zrozumie! jakie my#li, s"owa i czyny s$ w"a#ciwe.
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Zasady szko'y Sompanya%
Etyka

Wiedzie!, co jest dobre, a co z"e. Rozumie! jakie my#li, s"owa i czyny s$ w"a#ciwe. 

Zna! konsekwencje w"asnych dzia"a( dla innych i dla #rodowiska naturalnego.

M$dro#!

Wiedzie!, co si% wie i czego si% nie wie. Umie! zadawa! pytania, nazywa! prob-

lemy i odkrywa! ich przyczyny. Znajdowa! rozwi$zania i potrafi! je wypróbowa!. 

Wyszukiwa!, grupowa! i analizowa! informacje, by móc z nich skorzysta!. Zna! 

swoje zdolno#ci i wiedzie!, jak odpowiedzialnie je rozwija!. 

Sztuka

Docenia! pi%kno. Znajdowa! sposoby na wyra&anie siebie. Szanowa! innych. Ko-

cha! dziedzictwo kulturowe Laosu.

Ruch

Dba! o zdrowie. Cieszy! si% ruchem i rozwija! zdolno#ci motoryczne. Bawi! si%.

Praca

Docenia! prac% i jej efekty. Rozwija! swoje umiej%tno#ci, by móc wykorzysta! je  

w praktyce. Uczy! si%, jak sta! si% niezale&nym finansowo.

Poza szko'+%
Nauka w Sompanya nie jest ograniczona do klasy szkolnej. Ca"y #wiat jest idealnym 

miejscem do nauki, dlatego nauczyciele tak planuj$ zaj%cia, by wykorzysta! poten- 

cja" ró&nych miejsc i sytuacji. Na szkolnym podwórku dzieci szukaj$ krabów, buduj$ 

hu#tawk% i piaskownic%, lepi$ z b"ota i znajduj$ ró&ne ciekawe materia"y, które ob-

serwuj$ i rysuj$. Przy szkole jest ogród, miejsce do segregacji odpadów, k$cik nauki, 

odbywaj$ si% zaj%cia z dietetyki i sprawdziany zr%czno#ci.

PADETC ma równie& gospodarstwo rolne, gdzie uczniowie ucz$ si% uprawy ry&u, 

hodowli ryb i poznaj$ prac% rolników. W Wientianie jest te& wiele innych ciekawych 

miejsc, które warto pozna!: #wi%ty las, kilka muzeów itp. 

W ka&dej spo"eczno#ci znale+! mo&na kogo#, kto ma do przekazania interesuj$c$ 

wiedz%: uczniowie mog$ uczy! si% od rzemie#lników, przedsi%biorców, matek i s$-

siadów. Je#li chc$ nauczy! si% gotowa! albo pozna! lokalne tradycyjne, nie potrze-

buj$ daleko szuka!.

Dzieci ucz$ si% najszybciej, gdy mog$ wykorzysta! w praktyce wiedz% znajduj$c$ 

si% w podr%cznikach.

8



Dzielenie si& do#wiadczeniem%
Szko"a Sompanya utrzymuje kontakty z innymi szko"ami, organizacjami i liderami 

lokalnymi. Dzi%ki temu nie trzeba samemu wywa&a! ju& otwartych drzwi, mo&na 

dzieli! si% do#wiadczeniem i pomys"ami.

Szczególnie bliska wspó"praca "$czy Sompanya z mi%dzynarodow$ szko"$  

Vientiane International School (VIS): nauczyciele z Sompanya poznaj$ specyfik%  

pracy w wielokulturowym #rodowisku, a uczniowie VIS ucz$ si% laota(skiej kultury.

W Wientianie dzia"aj$ równie& inne alternatywne szko"y (przede wszystkim wal-

dorfskie i pracuj$ce metod$ Montessori), które maj$ du&e do#wiadczenie w pracy  

z dzie!mi i ch%tnie si% nim dziel$.

Sompanya wykorzystuje media spo"eczno#ciowe, by dzieli! si% informacjami i utrzy-

mywa! kontakty z innymi.

Program nauczania%
Program nauczania w Sompanya realizuje laota(sk$ podstaw% programow$ w za- 

kresie: j%zyka laota(skiego, literatury, angielskiego, matematyki, nauk przyrod-

niczych, przedmiotów zawodowych, zwyczajów i tradycji, historii, geografii oraz 

przekrojowego przedmiotu „)wiat wokó" nas”.

To, co wyró&nia szko"%, to metody pracy inne ni& w konwencjonalnych szko"ach,  

w których ka&da lekcja ko(czy si% sprawdzianem. Poruszane zagadnienia s$ 

w"$czane w dzia"ania projektowe, by uczniowie mogli eksperymentowa!, odkrywa! 

i wykorzystywa! zdobyt$ wiedz% w praktyce. To nauczanie holistyczne i zintegrowane.  

Nauczyciele%
Jaki powinien by! dobry nauczyciel?

Dobry nauczyciel stawia przed uczniami ambitne cele, nie faworyzuje dobrych 

uczniów i nie lekcewa&y s"abszych. 

Dobry nauczyciel stawia przed uczniami precyzyjnie okre#lone cele, wie, dok$d 

chce ich zaprowadzi!. 

Dobry nauczyciel jest dobrze przygotowany i zorganizowany, starannie planuje lek-

cje, wie nie tylko co chce osi$gn$!, ale równie& jak i dlaczego. 

Dobry nauczyciel zara&a uczniów swoj$ pasj$, zach%ca do niezale&nego my#lenia  

i samodzielnego dzia"ania zamiast wymaga!, by po prostu za nim pod$&ali. 

Dobry nauczyciel jest specjalist$ w swojej dziedzinie. 

Dobry nauczyciel potrafi nawi$za! dialog z rodzicami uczniów i spo"eczno#ci$ 

lokaln$. 
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Mentoring%
Nowi nauczyciele w szkole Sompanya maj$ swojego mentora, który s"u&y im rad$  

i wsparciem. Oprócz tego nauczyciele zach%cani s$ do szukania pomocy równie& 

u pozosta"ych nauczycieli i innych osób pracuj$cych w szkole. Dzielenie si% wiedz$ 

i do#wiadczeniem jest bardzo wa&ne, tak jak wa&ne jest otwarcie na uczenie si%  

i wspó"prac%. Mentor nie jest nauczycielem, swoj$ postaw$ i dzia"aniem ma dawa! 

dobry przyk"ad, a nie tylko teoretyzowa!. Tak jak w rodzinie, równie& w szkole naj- 

wa&niejsza jest wspó"praca, zaufanie i szacunek. Wszyscy cz"onkowie szkolnej 

spo"eczno#ci powinni dba! o te warto#ci.

Ewaluacja%
Nauczyciele s$ zach%cani do refleksji na temat w"asnego rozwoju zawodowego. 

Taka codzienna autorefleksja powinna dawa! odpowiedzi na nast%puj$ce pytania:

  Jakie by"y moje cele na dzisiaj?

  Jak stara"em si% je zrealizowa!?

  Jak skuteczne by"y moje metody pracy?

  Co b%dzie mi potrzebne nast%pnym razem?

  Jakie dostrzeg"em problemy?

  Jakie mog$ by! ich przyczyny?

  Jak mo&na je rozwi$za!?

W prowadzonych przez siebie dziennikach nauczyciele opisuj$ równie& swój rozwój 

w nast%puj$cych sferach:

  rozumienie idei szko"y i stosowanych w niej metod,

  otwarto#! na uczenie si%,

  umiej%tno#! rozwi$zywania problemów,

  umiej%tno#! pisania,

  znajomo#! angielskiego,

  umiej%tno#! znajdowania informacji,

  umiej%tno#! nawi$zywania i utrzymywania kontaktów ze spo"eczno#ci$, 

  umiej%tno#ci analityczne i planowanie,

  umiej%tno#ci artystyczne itd.

Umowy podpisywane z nauczycielami uwzgl%dniaj$ szczegó"owy opis pracy,  

a nauczyciele zobowi$zuj$ si% jak najlepiej wywi$zywa! ze swoich zada(. Odbywa-

j$ si% regularne spotkania z dyrekcj$ szko"y, by oceni! post%py i jako#! pracy.

Nauczyciele s$ oceniani równie& przez uczniów. To wa&ne informacje zwrotne, po-

zwalaj$ce okre#li! skuteczno#! pracy nauczyciela i jego zaanga&owanie. 
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W 2014 r. rozpocz%"a si% wymiana E-Motive pomi%dzy PADETC 

a pozna(skimi szko"ami i placówkami edukacyjnymi, 

koordynowana przez Stowarzyszenie „Jeden )wiat”. 

Szczegó"owe informacje na temat tej wymiany znale+! mo&na 

na stronie internetowej www.emotiveprogram.org.

Projekt jest wspó"finansowany ze #rodków Unii Europejskiej 

w ramach programu E-Motive.

Projekt jest wspó"finansowany w ramach programu polskiej wspó"pracy  

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Publikacja wyra&a wy"$cznie pogl$du autora i nie mo&e by! uto&samiana z oficjalnym 

stanowiskiem Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

        

Stowarzyszenie „Jeden )wiat”, www.jedenswiat.org.pl

PADETC, www.padetc.org

Tekst na podstawie materia"ów PADETC: Aneta Cruz-K$ciak, Dariusz Bronowski

Projekt graficzny i sk"ad: studioKO Jerzy Nawrot

Publikacja jest dost%pna na licencji Creative Commons 3.0 Polska: uznanie autorstwa.
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