
 

 

 

Mobilność edukacyjna – szkolenie we Włoszech 

Razem z p. Joanna Błasiak wzięłam udział w zorganizowanym, stacjonarnym  kursie 

szkoleniowym dla nauczycieli zatytułowanym: “COACHING & MENTORING Innovative 

techniques for teachers, mentors and educators to fight drop out and motivate youth”. Miał on 

miejsce w Soverato (we Włoszech) jako część programu Ersmus K1. Trwał od 03.11.2019. do 

10.11.2019.  Główny cel, jaki przyświecał szkoleniu polegał na zapoznaniu się z innowacjami 

w dydaktyce, jak również z praktyką wykorzystywania nowych technologii oraz metodami 

rozwijania umiejętności komunikacyjnych  zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.  

 

Organizacją goszczącą było: Associazione Jump - Gioventù in riSalto. Instruktorzy 

wykładowcy akcentowali fakt, że w dzisiejszej rzeczywistości rola nauczyciela nie ogranicza 

się tylko do przekazywania wiedzy, ale polega także na byciem mentorem lub coachem.  

Takie podejście do zawodu nauczyciela pozwala to młodym ludziom przezwyciężać trudności, 



jakie napotykają nie tylko w życiu szkolnym, ale też w innych okolicznościach. Cechy, którymi 

powinien charakteryzować się współczesny nauczyciel to: posiadanie  umiejętności słuchania, 

umiejętności przewodzenia, bycie oparciem dla rodziny ucznia. Wykładowcy akcentowali 

różnicę pomiędzy rolą mentora, a coacha. Według nich: „ Coach może pomóc określić cele oraz 

zaprezentować środki potrzebne do ich osiągnięcia wykorzystując własne możliwości ucznia. 

Mentor jest rodzajem przewodnika i jego rola może trwać przez całe życie”.  

Sesje oraz warsztaty na temat coachingu i mentoringu były prowadzone przez Catherine Perry 

oraz Erikę Guardini. Dotyczyły one takich obszarów jak: 

- Wstęp do mentoringu i coachingu: Podobieństwa i różnice 

- Rola aktywnego słuchania 

- Początki coachingu i jego rodzaje 

- Dozór i przewodnictwo  

- Rola zasięgania porady 

- Model GROW 

- Jak wyznaczać cele? 

- Początki mentoringu 

- Rodzaje mentoringu 

- Memtor i jego cechy 

- Studia przypadków 

- Rola budowania relacji opartych na zaufaniu. 

Ważnym doświadczeniem dla nas były wizyty studyjne w szkołach włoskich, zarówno w 

państwowych, jak i w prywatnych. Miałyśmy niepowtarzalną okazję poznać praktycznie jak 

funkcjonuje system edukacyjny we Włoszech i porównać go z systemem w Polsce. 

Nieocenione było dzielenie się doświadczeniami zawodowymi z nauczycielami z Łotwy, Czech 

i Włoch.  

Urszula Grządziel 



 

 

 

 


