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Agata Kornhauser-Duda

Wife of The President of the Republic of Poland

 Warsaw, November 6th, 2015

 Ms. Joanna Bochniarz

 President

 Center for Innovative Education

  Dear Madam,

I would like to inform that with great joy and belief I am granting my honorary patronage 
over the New Education Forum, which is organized in Warsaw by the Center for Innovative 
Education on November 30th and December 1st, 2015.

I truly hope, that meeting with school principals coming from all over Poland concentrating 
on matters regarding innovation methods of teaching will positively inf luence improvement 
of the teaching level in our schools.

I wish for all the participants successful workshops and conference and I send my best 
regards to all of you.

       Sincerely,

       Agata Kornhauser-Duda

(signature)
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Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Europoseł
Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i energii
Były Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,
Żyjemy w czasach, w których nie braknie osób otwarcie 
kwestionujących potrzebę istnienia międzypaństwowej, trwałej 
wspólnoty. Powiadają oni, że daleko idące sojusze powinny opierać 
się na konkretnej, adekwatnej do danego czasu potrzebie. Twierdzą, 
że Unia Europejska jest tworem sztucznym, krępującym rozwój 
jednych państw i faworyzującym inne. W tej coraz bardziej gorącej 
dyskusji przykład New Education Forum ma kapitalne znaczenie. 
Udowadnia bowiem, że jest dokładnie odwrotnie. Zapewnienie 
trwałej wymiany i komunikacji w warunkach funkcjonowania 
wspólnych standardów to autentyczne być czy nie być tak dla 
całego kontynentu, jak i dla każdego z europejskich państw.

Musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie znaczenie ma Polska, 
ale i każdy inny kraj dla Unii Europejskiej. W kategoriach  
wspólnego zysku są prawdziwymi kopalniami wspaniałych  
pomysłów w najróżniejszych dziedzinach. Doświadczenie  
dostępne nam nad Wisłą może być na przykład kompletnie  
niedostępne naszym sąsiadom zza południowej granicy.  
Z kolei, coś, co wspaniale funkcjonuje tysiące kilometrów od 
nas, mogłoby stanowić receptę na niejedną polską bolączkę.

Mądra, inspirująca i ucznia, i nauczyciela, edukacja przygotowuje 
ludzi do tego, by potraf ili cieszyć się życiem, cieszyć się pracą, 
nawet wtedy, gdy rzeczywistość wymaga od każdego z nas 
podejmowania przełomowych decyzji dotyczącej naszej dalszej drogi. 
Ta idea New Education Forum jest mi niezwykle bliska, ponieważ 
celem jest tu osiągniecie przez człowieka dobrostanu na każdym 
poziomie: jednostki, społeczności, państwa, kontynentu, wreszcie 
cywilizacji. Jednak żeby się tak stało, potrzebny jest po pierwsze 
namysł, po drugie spotkanie, po trzecie rozmowa, a po czwarte 
wymiana. I Forum takie warunki zapewnia, co mnie osobiście 
napawa olbrzymią nadzieją, jeśli chodzi o przyszłość Europy.

Mówimy wszakże o edukacji, która ma szansę i powinna być motorem 
napędowym dla społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego, 
w którym nie trzeba nikogo namawiać do obywatelskiej partycypacji. 
New Education Forum daje możliwość „wyłożenia na stół” najlepszych 
rozwiązań edukacyjnych z różnych krajów, a potem wspólnego 
zastanowienia się, co wybrać, by naprawdę wszyscy skorzystali. Jakże 
proste, jakże oczywiste. Patrząc na NEF widzę receptę na lepszą Unię 
Europejską. Nadal nam niezbędną, ale przy tym bardziej przekonującą. 

Dear Madams and Sirs,
We live in times, in which some people openly question necessity 
of international stable community. They say that alliances should be 
based on concrete, adequate necessity. They say that European Union 
is an artif icial formation, limiting development of some countries 
while favoring others. In this increasingly tense discussion example of 
the New Education Forum has significant meaning. It proves exactly 
the opposite. Securing sustainable exchange and information in 
common standard conditions is question of “to be or not to be” for 
the whole continent as well as for each of the European country.

We have to be aware of the role of Poland, but also of each country 
within the European Community. In the category of joint profit, they 
are each mines of ideas in different fields. Experience available here, 
in Poland may not be known at all to our neighbors across our southern 
border. Formulas implemented thousands of kilometers away may, 
in turn, be perfect solutions for any of the Polish problems. Wise 
education, inspiring students as well as teachers, prepares people 
to lead happy lives, having satisfaction from work, even if it means 
undertaking groundbreaking decisions regarding our future. This idea 
of the New Education Forum is especially close to me because it means 
reaching one person’s welfare in every aspect: individual, community, 
country, continent and at last civilization level. However, in order for 
it to happen, first there needs to be consideration, second – meeting, 
third – discussion and fourth – exchange. Forum secures such 
conditions, which gives me great hope in terms of Europe’s future.

We are talking about education, which has a chance and should 
be a driving force for fully civil society, in which no one has to be 
encouraged to social participation. New Education Forum gives a chance 
to put best education practices from different countries “on the table” 
and subsequently to jointly discuss which of them are worth sharing. 
How simple and, yet, obvious. Looking at NEF I see a formula for 
better European Union. Still indispensable, but more convincing.

Professor Jerzy Buzek
Member of the European Parliament
Chairman of industry, scientif ic research and energy Commission
Former Prime Minister of the Republic of Poland
Former Chairman of the European Parliament

About the New Education Forum

O Forum Nowej Edukacji
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Izabela  
Rakuć-Kochaniak
CEO, PZU Foundation 

Prezes Zarządu Fundacji PZU

Każdemu z nas trudno przewidzieć, 
w którym kierunku i jak szybko 
rozwinie się cywilizacja, a przede 
wszystkim technologia i jakie to 
będzie miało konsekwencje dla 
wykonywanych przez nas obecnie 
zawodów. Jedno co wiemy na 
pewno to, że za pięć, dziesięć lat 
liczba profesji, które się w tym 
czasie nie zmienią będzie znikoma.

I to nie jest nic złego. 
Nowoczesność może bowiem 
wymusić na nas poszukiwanie takich 
zawodów, które naprawdę chcemy 
wykonywać. Tylko prawdziwe 
zaangażowanie, wynikające 
z zainteresowań i pasji gwarantuje 
nam, że jesteśmy dociekliwi, 
rozwijamy swoją wyobraźnię, 
a przez to stajemy się lepsi w naszym 
zawodzie. To zaangażowanie jest więc 
naszym gwarantem dostosowania 
się do nadchodzących zmian 
i wprowadzania nowoczesnych 
rozwiązań (niezależnie od tego 
czy jesteś biochemikiem czy 
nauczycielem, uprawiasz ziemniaki 
czy zarządzasz gminą). Dzięki naszym 
pasjom i zainteresowaniu stajemy 
się prawdziwymi ekspertami i to 
daje największe bezpieczeństwo 
pracy w nadchodzących czasach.

Aby młodzi ludzie zrozumieli 
zachodzące wokół nas zmiany 
cywilizacyjne, niezbędne jest abyśmy 
my, dorośli je również rozumieli 
i znali ich wagę. Na przykładzie 
przeprowadzonych przez Centrum 
Innowacyjnej Edukacji badań 
wiemy, że takiego wsparcia nie 
dostaje w domu większość polskich 
uczniów. Stąd powód powstania 
programu MENTOR, który pomaga 
szkołom przygotować młodzież 
do wejścia w dorosłość. Wierzymy, 
że nauczyciele powinni przede 
wszystkim stać się mentorami 
młodych ludzi, umiejętnie rozwijając 
zainteresowania każdego z nich. 

W tym procesie istotną rolę mogą 
odegrać instytucje zewnętrzne: 
organizacje pozarządowe 
i pracodawcy i tworzone przez 
nich pozasystemowe programy 
edukacyjne. Wiedząc jak ważną rolę 
odgrywają kompetencje miękkie, 
ale również społeczne wprowadzają 
je do swoich projektów. To zaś 

Organizacje pozarządowe, 
z uwzględnieniem fundacji 
korporacyjnych, aktywnie działają 
w obszarach niedostatecznie 
wspieranych przez państwo. 
Fundacja PZU od kilku lat 
zaangażowana jest w społeczną 
dyskusję dotyczącą kierunków 
pożądanych zmian w systemie 
polskiej edukacji. Naszą ambicją 
jest bycie propagatorem nowej 
jakości nauczania w Polsce.

Zgodnie z naszym nowym mottem 
„Budujemy partnerstwa”, stawiamy 
sobie za cel inicjowanie i rozwijanie 
współpracy pomiędzy instytucjami 
działającymi na rzecz mądrego 
kształcenia. Szczególnie cenimy 
sobie nawiązywanie długofalowych 
partnerstw strategicznych, dzięki 
którym działania prowadzone 
przez wyspecjalizowane 
organizacje mają szansę przynieść 
wymierny efekt w postaci 
rzeczywistej zmiany społecznej. 
Inwestycja w pozasytemowe, oddolne 
inicjatywy w obszarze nowoczesnej 
edukacji i zapewnienie warunków 
rozwoju najzdolniejszym młodym 
ludziom to jeden z priorytetów 
działań Fundacji PZU. Wspieramy 
organizacje i ich projekty, które dążą 
co do przemodelowania systemu 
edukacji w Polsce, tak aby odpowiadał 
on na potrzeby młodzieży, ale także 
pracodawców w XXI wieku. 

Mnogość i różnorodność programów 
stypendialnych oraz projektów 
edukacyjnych, które wypełniają 
lukę w szkolnictwie, uświadomiły 
nam potrzebę tworzenia koalicji 
na rzecz podniesienia jakości 
nauczania w Polsce i wzmocnienia 
edukacji społecznej.

Program MENTOR oraz towarzyszące 
mu Forum Nowej Edukacji to 
przykład nowatorskiego podejścia 
do edukacji, łączącego w sobie 
wszystkie istotne dla nas wartości. 
Nadrzędnym bowiem celem jest 
wzajemne inspirowanie się różnych 
środowisk, w tym także biznesowych 
i wzmocnienie jednej z kluczowych 
grup rozwoju edukacji – nauczycieli.

Głęboko wierzymy, że to właśnie 
dzięki współpracy i efektowi 
synergii, dokonają się zmiany, 
na jakich nam zależy.

Joanna Bochniarz
CEO, Center for Innovative Education

Prezeska Centrum 
Innowacyjnej Edukacji

Non-governmental organizations, 
including those formed by business 
corporations, are active in the 
areas not suff iciently supported 
by the State. For number of years 
the PZU Foundation is engaged in 
public discussion regarding directions 
of desired changes in the Polish 
education system. Our ambition 
is to play the role of a booster of 
new quality of teaching in Poland. 

In accordance with our new motto 
“We are building partnerships” 
we aim at initiating and developing 
cooperation between institutions 
active in the scope of wise education. 
We particularly value establishing 
long-term strategic partnerships, 
thanks to which activities run by 
specialized organizations have 
a chance of bringing measurable 
effects in the form of vir tual social 
change. Investment in non-system, 
grassroots initiatives in the scope of 
education and securing development 
conditions to most talented young 
people are one of the priorities of 
the PZU Foundation. We support 
organizations and their projects, 
which aim at remodeling education 
system in Poland, in order for it to 
respond to needs of youth, as well 
as employers of the XXI century.

Multiplicity and diversity of 
scholarship and education projects, 
which f ill in the gap in education, 
made us realize necessity for forming 
coalitions aiming at increasing 
quality of teaching in Poland and 
strengthening social education. 
MENTOR program and New 
Education Forum accompanying 
it are examples of innovatory 
approach to education, combining 
all values important to us. This is 
because the most important aim 
is a mutual inspiration of different 
environments, including business 
and supporting one of the key groups 
upon which education development 
depends – the teachers.

We truly believe, that thanks  
to cooperation and synergy 
effect changes in which we  
believe may be implemented.

powoduje, że mogą być świetnym 
sojusznikiem szkoły w procesie zmian.

Obie strony takiej potencjalnej 
współpracy trzeba do niej 
przygotować. Tylko wówczas 
będzie ona efektywna i miała 
potencjał rozwojowy. I temu służy 
Forum Nowej Edukacji. Pokazuje, 
że zmiany w systemie edukacji 
są nieuniknione, ale mogą być 
korzyścią dla nas wszystkich.

It is hard to foresee for everyone in 
which direction and how fast our 
civilization will develop, especially in 
terms of technology, and what kind of 
consequences there will be upon our 
jobs. One thing is certain: within next 
f ive, ten years number of professions 
remaining unchanged will be minimal.

And there is nothing wrong with it. 
Modernity may force us to search for 
jobs, which we really want to have. 
Only true engagement, resulting form 
interests and passion guarantees 
that we are inquisitive, we develop 
our imagination, and thanks to these 
factors we become better in our 
professions. This involvement is 
therefore our guarantee of adjusting 
to upcoming changes and implementing 
modern solutions (regardless if 
you are biochemist, a teacher, you 
grow potatoes or you are a local 
official). Thanks to our passions and 
interests we become true experts 
and this gives us the strongest security 
of work in the upcoming times.

In order for young people to 
understand civilizational changes 
surrounding us, it is necessary for 
us, adults to also understand their 
meaning and importance. Based on 
research conducted by the Center 
for Innovative Education we know, 
that at home most youth don’t receive 
support in this scope. This is why we 
initiated MENTOR program, which 
helps schools prepare students to 
enter adulthood. We believe that 
teachers should become most of 
all mentors to young people skillfully 
developing their individual interests.

Business and non-governmental 
organizations with their educational 
programs can play a crucial role in 
this process. Knowing how important 
are social and soft competencies they 
introduce them to their projects. 
This is why they may be excellent allies 
for schools in the process of changes.

Both parties to such potential 
cooperation should be prepared for 
it. Only then such cooperation will be 
eff icient and will carry development 
potential. And this is the aim of the 
New Education Forum. It shows that 
changes in education are inevitable, 
but may bring benefits to us all.

About the New Education Forum

O Forum Nowej Edukacji
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Monday, November 30th, 2015 | poniedziałek, 30 listopada 2015

At | Godz. 9:00 – 18:00

ON THE FIRST FLOOR OF THE COPERNICUS SCIENCE CENTER.
pierwsze piętro w Centrum nauki kopernik

Warsztaty dla dyrektorów szkół

Warsztaty odbywają się 30 listopada, od godz. 9:00 do 18:00, 
na pierwszym piętrze w Centrum Nauki Kopernik.

 8.30 Rejestracja 

 9.00 Warsztaty: integracja 

 10.00 Warsztaty: MODUŁ I 

 11.45 Przerwa kawowa 

 12.00 Warsztaty: MODUŁ II 

 13.30 Przerwa obiadowa 

 14.15 Warsztaty: MODUŁ III 

 15.45 Przerwa kawowa 

 16.00 Warsztaty: MODUŁ IV 

 17.45 Zamknięcie warsztatów

1. Charakterystyka mocnych stron i talentów. 

2. Rozumienie problemu znalezienia i rozwijania swoich mocnych stron i talentów. 

3. Mocne strony, a talent w rozumieniu Marcusa Buckinghama 

i Cliftona na podstawie badań Gallupa. 

4. Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w szkole. 

5. Tworzenie warunków rozwoju motywacji wewnętrznej 

u uczniów i nauczycieli w oparciu o model Diltsa. 

6. Ocenianie kształ tujące w praktyce. 

7. Czynniki wpływające na efekt uczenia się. Badania Hattiego. 

8. Poznanie wpływu oceny kształ tującej na motywację ucznia. 

9. Cechy lidera (teoria M. Marquardt’a), które konieczne są do motywowania: 

wizjonerstwo, pomoc i wsparcie, inicjacja zmiany, mentoring i coaching. 

10. Jak czynniki tworzące model organizacji uczącej się 

wpływają na motywację uczniów i nauczycieli. 

11. Czym jest zarządzanie partycypacyjne? Proces, cechy i korzyści. 

12. Konsultacje Karty Wskazań współpracy szkoły z instytucjami 

zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie edukacji. 

Workshops dedicated 
to school principals 

The workshops are on November 30th, between 9:00 am and 6 pm.  
on the f irst f loor of the Copernicus Science Center.

 8.30 am Registration

 9.00 am Workshops – Integration

 10.00 am Workshops – I module

 11.45 am Coffee break

 12.00 pm Workshops – II module

 1.30 pm Lunch break

 2.15 pm Workshops – III module

 3.45 pm Coffee break

 4.00 pm Workshops – IV module

 5.45 pm Workshops’ closing

1. Characteristics of strengths and talents

2. Understanding issue of f inding and developing our strengths and talents.

3. Strengths in the understanding of Marcus Buckingham 

and Clifton on the basis of Gallup research.

4. How can we manage talents and strengths in classroom reality?

5. Providing conditions for development of self-motivation 

in students and teachers based on Dilts model.

6. Formative assessment in practice.

7. Factors inf luencing learning effectiveness. Hatti research.

8. Inf luence of formative assessment on student’s motivation. 

9. Leader qualities (M. Marquardt theory) necessary for motivation: 

visionary, aid and support, change initiation, mentoring and coaching.

10. How factors of the learning organization model 

inf luence motivation of teachers and students.

11. Participatory management: process, characteristics and benefits.

12. Charter of Recommendations consultations in the scope of school’s 

cooperation with outside institutions participating in the education process.

Justyna Dżbik-Kluge
Polish Radio journalist 
Dziennikarka Polskiego Radia

Since 2007 associated with Polish Radio, initially with Program IV, and 
as of July 2015 with Program I. She is a host of daily magazine “Afternoon 
with Radio One” and author’s program “On another topic” – interviews 
with remarkable persons from science, culture and business world. 
Her f irst journalist steps were in 2002 under youth program titled 
“Blazej’s bike” run by public Polish Television. For seven years she led daily 
cultural magazine “Qulture Quadrant” in public Polish TV. She is alumnus 
of Faculty of Journalism and Political Science of the Warsaw University. 

Od 2007 roku związana z Polskim Radiem, wcześniej w Programie IV, 
obecnie od lipca 2015 r. w Programie I. Jest gospodynią codziennego magazynu 
„Popołudnie z radiową Jedynką” oraz autorskiej audycji „Na inny temat” - 
wywiadów z wybitnymi postaciami ze świata nauki, kultury, biznesu. Pierwsze 
zawodowe, dziennikarskie kroki stawiała w 2002 roku w młodzieżowym 
programie Telewizji Polskiej „Rower Błażeja”. Przez siedem lat prowadziła 
codzienny magazyn kulturalny TVP Warszawa „Qadrans Qltury”. Absolwentka 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

NEF Program

Program FNE

The Host of the second day of New Education Forum
Gospodyni drugiego dnia Forum Nowej Edukacji
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Conference 

8.30 am Registration 

9:00 am Networking:

• Breakfast Round Table on Charter of Recommendations 
on cooperation formed by teachers (representatives 
of enterprises, universities, schools);

• Visit to Copernicus Science Center, 
coaching (for teachers - mentors);

• Presentation for school principals: “How to encourage 
discoverers? Programs of the Copernicus Science 
Center and National Fund for Children promoting 
development of students’ interests and talents”;

• Networking space presenting education programs 
of non-governmental organizations and business.

11.00 am Opening 
by Izabela Rakuć-Kochaniak, (President of the 
PZU Foundation) and Joanna Bochniarz (President 
of the Center for Innovative Education).

11.15 am Key Note Speech 
by EU Commissioner on the signif icant role of 
education in f ighting Youth unemployment.

11.30 am I Panel – DIAGNOSIS:
Who arrives at the labor market and what do 
they lack of ? How can we inf luence the youth 
during the last episode of their education? 

12.30 am II Panel – ATTEMPTS:
Incentive methods of working with students 
based on verif ied educational programs.

1.30 pm Lunch break 

2.20 pm Summary of the MENTOR program 
and ceremony of handing diplomas of graduation 
to teachers from MENTOR, Presentation 
of the Charter of Recommendations.

2.50 pm Speech of Mr. Michał Federowicz,  
Director, Education Research Institute 

3.00 pm III Panel – SOLUTION:
How, in area of incentive potential, can verif ied 
educational programs deriving from business 
and NGO`s be introduced in schools? In this scope, 
what is the role of school principals and teachers?

4.00 pm IV Panel – POLISH PROPOSALS: 
How to develop student’s creativity? How to exchange 
proven methods of neurodidactics and why? 

5.00 pm Closing ceremony 
Concert of the National Fund for Children scholarship students

5.15 pm I New Education Forum closing. Invitation to II New 
Education Forum, Brussels, November 29-30, 2016

Konferencja 
8.30 Rejestracja

9.00 Networking:

• Okrągły stół dyrektorów szkół i instytucji wspierających edukację 
– wspólne stanowisko w sprawie Karty Wskazań;

• Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik 
(dla nauczycieli – mentorów);

• Warsztaty dla dyrektorów szkół „Jak wspierać 
odkrywców? Programy Centrum Nauki Kopernik 
i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci sprzyjające 
rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów”;

• Strefa networkingowa – prezentacja programów 
edukacyjnych dla szkół pochodzących od organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorców.

11.00 Otwarcie New Education Forum 
przez Izabelę Rakuć-Kochaniak (Fundacja PZU)  
i Joannę Bochniarz (Centrum Innowacyjnej Edukacji).

11.15 Key Note Speech 
Komisarza EU Tibora Navracsicsa o istotnej  
roli edukacji w przeciwdziałaniu 
bezrobociu wśród młodych ludzi.

11.30 Panel I – DIAGNOZA: 
Kto przychodzi na rynek pracy i czego  
mu brakuje? Jak możemy wpływać na 
młodzież na ostatnim etapie edukacji?

12.30 Panel II – PRÓBY: 
Motywacyjne metody pracy z uczniem 
sprawdzone w już działających programach.

13.30 Przerwa obiadowa 

14.20 Podsumowanie programu MENTOR 
i wręczenie dyplomów z ukończenia  
warsztatów MENTOR,  
prezentacja Karty Wskazań.

14.50 Wystąpienie Michała Federowicza,  
Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych 

15.00 Panel III – ROZWIĄZANIE: 
Jak sprawdzone, jeśli chodzi o potencjał motywacyjny, 
programy edukacyjne wywodzące się z biznesu lub organizacji 
pozarządowych można i należy wprowadzać do szkół?  
Jaka jest w tym rola dyrekcji i nauczycieli?

16.00 Panel IV – POLSKIE PROPOZYCJE: 
Jak rozbudzać wyobraźnię młodych ludzi? Jak wymieniać się 
sprawdzonymi metodami z zakresu neurodydaktyki i dlaczego?

17.00 Ceremonia zamknnięcia
Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

17.15 Zaproszenie na II Forum Nowej Edukacji,  
Bruksela, 29-30 listopada 2016

Tuesday, December 1st, 2015 | wtorek, 1 grudnia 2015

At | Godz. 9:00 – 17:00

auditorium of the CoperniCus sCienCe Center  
audytorium Centrum nauki kopernik

NEF Program 

Program FNE



Budujemy partnerstwa
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Panel I

DIAGNOSIS:
Who arrives at the labor 
market and what do 
they lack of? How can 
we influence the youth 
during the last episode 
of  their education? 

First panel of the New Education 
Forum concentrates on two issues. 
First one regards diagnosis of the 
knowledge, especially in the scope of 
soft competencies of young people who 
enter the labor market and confrontation 
of employers’ expectations in this scope. 
We would like to know the grounds of 
such employers’ requirements proving 
universal character of adolescent citizens, 
from which the society anticipates 
social engagement, joint responsibility, 
creativity, capability to work in 
groups and good communication.

The second issue, which we would 
like to address, is education programs 
implemented by entrepreneurs and 
unoff icial trainings successfully realized 
in Spain. Both solutions facilitate the 
youth to get to know future professions, 
stimulate their natural curiosity and help in 
f inding individual interests. We would like 
to hear about motives which stand behind 
entrepreneurs’ decisions to engage in 
such activities, get to know good practices 
worth popularizing and discuss which 
of these methods could be introduced 
in the off icial education programs. 

Tuesday, December 1st, 2015 | wtorek, 1 grudnia 2015

At | Godz. 11:30 – 12:30

auditorium of the CoperniCus sCienCe Center  
audytorium Centrum nauki kopernik

Paneliści:

Marcin Barański 
General Manager,  
Meble VOX and Składy VOX
Dyrektor Generalny, Meble VOX i Składy VOX

Patricia Gonzalez 
Managing Director, Grupo Femxa, Spain
Dyrektor Zarządzająca,  
Grupo Femxa, Hiszpania

Monika Lamparska-Przybysz 
Scientif ic and Funding Access Manager,  
Polpharma
Kierownik ds. Pozyskiwania Funduszy,

Polpharma S.A. 

Moderatorka:
Justyna Dżbik-Kluge 
Polish Radio journalist 
Dziennikarka Polskiego Radia

Which competencies should 
each person entering labor 
market posses? 
Jakie kompetencje miękkie
powinien posiadać każdy  
młody człowiek wchodząc  
na rynek pracy?

Which solutions to 
Youth unemployment 
are a success?
Które rozwiązania dla 
problemu bezrobocia 
młodzieży sprawdziły 
się najlepiej?

DIAGNOZA: 
Kto przychodzi na 
rynek pracy i czego 
mu brakuje? Jak 
możemy wpływać na 
młodzież na ostatnim 
etapie edukacji? 

Panel I Forum Nowej Edukacji 
skoncentruje się na dwóch wątkach.  
Pierwszym z nich będzie diagnoza 
poziomu wiedzy, w szczególności 
z zakresu kompetencji miękkich młodych 
osób wchodzących na rynek pracy 
i konfrontacji na tym tle z oczekiwaniami 
pracodawców. Chcielibyśmy poznać 
podłoże wymogów pracodawców 
potwierdzające uniwersalny charakter 
cech dojrzałych obywateli, od których 
społeczeństwo oczekuje zaangażowania 
społecznego, współodpowiedzialności, 
kreatywności, umiejętności pracy 
w grupie i dobrej komunikacji.

Drugi wątek jaki poruszymy to programy 
edukacyjne tworzone przez pracodawców 
i pozasystemowe szkolenia z sukcesem 
realizowane w Hiszpanii. Oba rozwiązania 
ułatwiają młodzieży poznanie przyszłych 
zawodów, rozbudzają ich naturalną 
ciekawość i pomagają w znalezieniu 
indywidualnych zainteresowań. 
Chcielibyśmy usłyszeć o pobudkach, 
które stoją za decyzjami przedsiębiorców 
o tego typu zaangażowaniu, poznać 
dobre praktyki warte popularyzowania 
i zastanowić się jak ich standardy 
mogłyby zostać wprowadzone do 
oficjalnej podstawy programowej.

Why business engages 
itself in education 
programs?
Dlaczego pracodawcy 
angażują się w edukację 
i jak to robią?



KRZYWE

reklama_do_nfe.indd   2 2015-11-18   13:29:17



13November 30th – December 1st, 2015 | Warsaw
30 listopada – 1 grudnia 2015 | Warszawa 

What is the role of teachers 
in innovative programs?  
Jaka jest rola nauczycieli 
w innowacyjnych 
programach edukacyjnych?

Panel II

ATTEMPTS:
Incentive methods 
of working with students 
based on verified 
educational programs.

Second Panel of the New Education 
Forum will addresses two matters. The 
f irst one is a diagnosis of young people’s 
approach when entering labor market. 
Their lack of knowledge regarding 
professional career and lower, comparing 
to previous generations, motivation 
are a cause of the employer’s concern. 
They result from obsolete education 
but with help of right persons and tools 
we can improve motivation of youth in 
the proses of learning. We shall examine 
evaluation methods used by the American 
universities, which constantly adjust to the 
requirements of labor market and provide 
broad career development counseling. 
We shall also learn about cooperation 
of the US government and teachers in 
education programs which cooperation 
increases effectiveness of these programs.

The second matter we shall discuss is 
characteristic of education programs 
stimulating youth self-motivation. 
We shall learn about dual education, 
which allows for the young people to get 
acquainted with specif ic jobs. We would 
like to examine good practices of other 
countries (including Germany and Austria) 
but we would also like to discuss place 
of dual education in corporations and 
how much do we think it is a key issue 
in the process of changing education.

Tuesday, December 1st, 2015 | wtorek, 1 grudnia 2015

At | Godz. 12:30 – 13:30

auditorium of the CoperniCus sCienCe Center  
audytorium Centrum nauki kopernik

Paneliści:

Krystyna Boczkowska
CEO, BOSCH Polska, Poland 
Prezes Zarządu, BOSCH Polska

Professor Gary Crow
Executive Associate Dean, Indiana 
University School of Education, USA
Rektor, Indiana University, 

School of Education, USA

Professor Claudia Parliament 
Board of Directors, Minnesota Council 
of Economic Education, USA 
Profesor, Rada Dyrektorów, Minnesota 
Council of Economic Education, USA

Representative of the PZU 
Managemenr Board
Przedstawiciel Zarządu PZU

Andreas Riepl  
COOL-Impulse-Centre,  
Vocational Schools, w Federalnym 
Ministerstwie Edukacji Austrii 

Moderatorka:
Justyna Dżbik-Kluge 
Polish Radio journalist 
Dziennikarka Polskiego Radia

What are characteristics  
of the Generation Y?  
Jakie cechy charaktery-
styczne młodego 
pokolenia wchodzącego 
na rynek pracy niepokoją 
pracodawców? 

What are incentive 
programs used in education? 
Na czym polega sukces 
motywacyjnych programów 
edukacyjnych?

What are the benefits 
of dual education?  
Co daje uczniom,  
a co pracodawcom 
edukacja dualna? 

PRÓBY:
Motywacyjne metody 
pracy z uczniem 
sprawdzone w już  
dziatłających programach.

Drugi panel Forum Nowej Edukacji 
skoncentruje się na dwóch wątkach. 
Pierwszym z nich będzie diagnoza 
postaw młodych osób wchodzących 
na rynek pracy pod kontem ich braku 
rozeznania w realiach zawodowych 
i większej niż u poprzednich pokoleń 
bierności przy poszukiwaniu zawodu. 
Chcielibyśmy poznać zauważone przez 
pracodawców cechy charakterystyczne 
dla Pokolenia Y, zastanowić się na ile 
wynikają one z przestarzałej edukacji 
oraz jak i z czyją pomocą można 
zwiększyć motywację młodzieży w trakcie 
procesu uczenia się. Przyjrzymy się 
ewaluacji programów uczelni wyższych 
w USA w kontekście nieustannego 
dostosowywania ich do wymogów rynku, 
jak i szerokiej ofercie doradztwa kariery 
dla studentów. Poznamy współpracę 
przy programach edukacyjnych rządu 
USA z nauczycielami w celu zwiększenia 
efektywności tych programów.

Drugi wątek jaki poruszymy to programy 
uruchamiające proces motywacji 
wewnętrznej u młodych ludzi. Służy 
temu edukacja dualna / dual learning, 
która pozwala młodzieży poznać lepiej 
konkretne zawody. Zależy nam by 
poznać dobre praktyki z innych krajów 
(Niemcy, Austria), ale też by zastanowić 
się czy pracodawcy widzą miejsce 
na edukację dualną w korporacjach 
i na ile uważają, że jest ona kluczowa 
w procesie zmian w edukacji.
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Panel III

SOLUTION:
How, in area of incentive 
potential, can verified 
educational programs 
deriving from business 
and NGO`s be introduced 
in schools? In this scope, 
what is the role of school 
principals and teachers?

In the third panel we shall discuss 
the key role of motivating young 
people in the process of learning. 
We will learn how business and non-
governmental organizations understand 
necessity of motivating the youth in 
their education projects run apart 
from off icial education programs 
and evaluate if such methods can be 
implemented in schools on daily basis. 

We shall also address the issue of 
building cooperation between business, 
ngos and school principals and teachers. 
We will focus on the role of teachers 
and school principals in supporting 
motivation of students and their 
searching for their passion and interests. 
We shall also evaluate if the Charter of 
Recommendations can help to strengthen 
such cooperation. We will also ask 
whether European Union institutions 
and Polish Ministry of National Education 
can be supportive to such collaboration.

Tuesday, December 1st, 2015 | wtorek, 1 grudnia 2015

At | Godz. 15:00 – 16:00

auditorium of the CoperniCus sCienCe Center  
audytorium Centrum nauki kopernik

Paneliści:

Dominika Bettman
CEO, Siemens Polska
Członek Zarządu ds Finansowych,  
Siemens Polska 

Diana Jabłońska
Deputy Head of Unit for Schools and 
Educators, DG Education and Culture, 
European Commission 
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 
Komisji Europejskiej

Representative of the Polish Minister 
of National Education 
Przedstawiciel Ministerstwa 
Edukacji Narodowej

Arkadiusz Stańczyk
Principal, 1st Academic High-school, 
Toruń, Poland
Dyrektor Zespołu Szkół Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika Gimnazjum  
i Liceum Akademickie w Toruniu

Joanna Bochniarz
CEO, Center for Innovative Education 
Prezeska Centrum Innowacyjnej Edukacji

Moderatorka:
Justyna Dżbik-Kluge 
Polish Radio journalist 
Dziennikarka Polskiego Radia

ROZWIĄZANIE:
Jak sprawdzone, jeśli 
chodzi o potencjał 
motywacyjny, programy 
edukacyjne wywodzące się 
z biznesu lub organizacji 
pozarządowych można 
i należy wprowadzać do 
szkół? Jaka jest w tym 
rola dyrekcji i nauczycieli?

Panel trzeci Forum Nowej Edukacji 
skoncentruje się na dwóch wątkach. 
Pierwszym z nich będzie omówienie 
kluczowej roli motywacji młodych ludzi 
w procesie uczenia się. Porozmawiamy 
o tym jak przedsiębiorcy i organizacje 
pozarządowe postrzegają zmotywowanie 
młodzieży w trakcie realizacji programów 
edukacyjnych funkcjonujących poza 
oficjalnym systemem i zastanowimy 
się czy taka motywacja możliwa 
jest w codzienności szkolnej.

Drugi wątek dotyczył będzie współpracy 
przedsiębiorców i ngos z dyrektorami 
i nauczycielami, gotowości na taką 
współpracę. Omówimy kwestię 
roli nauczycieli i dyrektorów szkół 
w rozbudzaniu motywacji uczniów 
i poszukiwaniu pasji. Zastanowimy się 
na ile Karta Wskazań stworzona przez 
nauczycieli może przyczynić się do 
polepszenia takiej współpracy. Zapytamy 
też na ile wsparciem w tym względzie 
mogą okazać się instytucje Komisji 
Europejskiej, a na ile polski MEN.

How schools, business 
and ngos can cooperate 
better? 
Jak szkoły, biznes 
i organizacje pozarządowe 
mogą lepiej ze sobą 
współpracować?

What is the role of 
mentoring as innovative 
method in education? 
Jaka jest rola mentoringu 
jako innowacyjnej metody 
pracy z młodzieżą?

How much EU and Polish 
governmental institutions 
can support innovative 
programs in education?  
Na ile instytucje EU i MEN 
mogą wspierać innowacyjne 
programy edukacyjne?



Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów działającym od 
1981 roku. Od ponad 30 lat Fundusz prowadzi Program Pomocy Wybitnie Zdolnym, 
jedyne w skali kraju przedsięwzięcie, którego celem jest pełne merytoryczne wsparcie 
najzdolniejszych młodych naukowców i ar tystów w Polsce. 

Każdego roku obejmujemy opieką ponad 500 najzdolniejszych młodych Polaków, 
pomagając im realizować pasje badawcze i ar tystyczne pod opieką najwybitniejszych 
polskich naukowców, w świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach. Program 
Pomocy Wybitnie Zdolnym daje nie tylko dostęp do wiedzy na poziomie akademickim, ale 
też szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z wybitnymi badaczami i ar tystami oraz 
przyjaźni, często owocujących dalszą wspólną pracą. Dając tym młodym ludziom szansę 
pracy w warunkach jakich nie jest im w stanie stworzyć ich lokalne środowisko, zwracamy 
jednocześnie baczną uwagę na ich wszechstronny rozwój społeczny i emocjonalny.

http://www.fundusz.org

Wspieramy najzdolniejszych 
mlodych Polaków
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Panel IV

POLISH  
PROPOSALS: 

How to develop 
student’s creativity? 
How to exchange 
proven methods of 
neurodidactics and why?

The fourth panel of the New Education 
Forum shall regard the issue of innovative 
learning methods and the role of school’s 
community in their implementation. We 
shall discuss which modern methods 
are already successfully implemented in 
Polish non-off icial education programs, 
what methodology they are based on, 
if they stimulate self- motivation in 
students and develop their strengths and 
talents. We would like to discuss how 
can effectiveness of teaching methods 
be evaluated, from whom can we draw 
experience in this scope and how can we 
popularize tested pedagogic techniques.

We shall discuss the role of the school’s 
community helping introduction of 
new solutions. We shall especially 
focus on the changing role of teachers 
and mechanisms, which can support 
them in challenging new education. 

Tuesday, December 1st, 2015 | wtorek, 1 grudnia 2015

At | Godz. 16:00 – 17:00

auditorium of the CoperniCus sCienCe Center  
audytorium Centrum nauki kopernik

Paneliści:

Dr Łukasz Badowski 
Education Department, Copernicus 
Science Center 
Dział Edukacji, Centrum Nauki Kopernik

Elżbieta Piotrowska-Albin
Education Section Manager, 
Wolters Kluwer 
Dyrektor Segmentu Edukacja, Wolters Kluwer

Katarzyna Hall
President, Good Education Association
Prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Professor Jan Madey
Warsaw University,  
President of the Polish Children’s Fund
Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Małgorzata Taraszkiewicz
education psychologist 
psycholog edukacyjny

Professor Małgorzata Żytko 
Warsaw University 
Uniwersytet Warszawski

Moderatorka:
Justyna Dżbik-Kluge 
Polish Radio journalist 
Dziennikarka Polskiego Radia

POLSKIE 
PROPOZYCJE: 

Jak rozbudzać 
wyobraźnię młodych 
ludzi? Jak wymieniać 
się sprawdzonymi 
metodami z zakresu 
neurodydaktyki 
i dlaczego?

W panelu czwartym Forum Nowej 
Edukacji porozmawiamy o innowacji 
w edukacji i roli społeczności szkolnej 
przy jej wprowadzaniu. Określimy 
jakie nowoczesne rozwiązania 
stosowane są już z powodzeniem 
w polskich programach edukacyjnych 
i na czym polega metodyka z nimi 
związana, czy wzmacniają motywację 
wewnętrzną uczniów i rozbudzają 
chęć poszukiwania swoich mocnych stron 
i talentów. Chcielibyśmy też zastanowić 
się jak badać efektywność metod 
nauczania, skąd czerpać wzorce 
w tej kwestii i jak propagować 
sprawdzone techniki pedagogiczne.

Zastanowimy się nad rolą społeczności 
szkolnej przy wprowadzaniu zmian 
w systemie edukacji. Zależy nam 
by omówić zmieniającą się rolę 
nauczycieli i mechanizmy, które 
mogą ich wesprzeć w stawaniu 
czoła nowym wyzwaniom edukacji. 

Which best practices 
should be popularized in 
Poland and in the world? 
Jakie polskie praktyki 
warto propagować 
w Polsce i na świecie?

How can knowledge on 
human brain influence 
effectiveness of learning? 
Jak wyniki badań mózgu 
mogą przekładać się na 
efektywność uczenia się?

Which methods increase 
students‘ activity?  
Jaka metodyka wzmacnia 
zaangażowanie uczniów 
w proces uczenia się?

How much depends on 
teacher’s approach in 
the process of learning?  
Jak wiele zależy od 
postawy nauczycieli 
w procesie uczenia się?
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Panelists | Paneliści
Guests | Goście

Lecturers | Wyk ładowcy



dr Łukasz Badowski
Doctor, Education Department, 
Copernicus Science Center

Doktor, Dział Edukacji 
Centrum Nauki Kopernik

Marcin Barański 
General Manager, Meble 
VOX and Składy VOX

Dyrektor Generalny Meble 
VOX i Składy VOX 

Dominika Bettman 
CFO, Siemens Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ds. Finansowych, 
Siemens Sp. z o.o.

Joanna Bochniarz
President of the Center 
for Innovative Education

Prezeska Zarządu Centrum 
Innowacyjnej Edukacji

Krystyna Boczkowska
Management Board President of 
Robert BOSCH and representative 
of Bosch Group in Poland

Prezes Zarządu Robert BOSCH 
i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce

Gary Crow
Professor, Executive Associate Dean, 
Indiana University School of Education

Profesor, Prodziekan, Indiana 
University, School of Education

Studied physics and mathematics at Adam 
Mickiewicz University in Poznan, received 
his PhD at IF Division of Polish Academy of 
Sciences. Lecturer, science communicator. 
Associated with the Copernicus 
Science Center since 2007 as creator of 
exhibition „Light Zone” and exposition 
communication author for exhibition 
„RE: generation”. Presently conducts 
workshops and coordinator for educators.

Studiował f izykę i matematykę na UAM 
w Poznaniu, doktoryzował się w IF PAN. 
W czasach studenckich prezes Studenckiego 
Koła Naukowego Fizyków, wykładowca, 
komunikator naukowy. Z Centrum Nauki 
Kopernik związany od 2007 roku jako 
twórca wystawy „Strefa Światła” oraz autor 
komunikacji ekspozycyjnej na wystawie 
„RE: generacja”. Obecnie prowadzi warsztaty 
oraz koordynuje projekty dla edukatorów.

Alumnus of the Economic University in 
Poznan, he graduated Executive MBA 
at Univerity of Illinois and University of 
Warsaw. As marketing and sales manager 
and afterwards vice-president, for 15 
years he was responsible for marketing, 
sales and logistics in Tubądzin Group. 
Presently General Manager of Mebla 
VOX and Składy VOX and Management 
Board President of VOX Detal S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także 
program Executive MBA organizowany 
przez Uniwersytet Illinois oraz Uniwersytet 
Warszawski. Jako dyrektor ds. marketingu 
i sprzedaży, a następnie wiceprezes 
zarządu, przez 15 lat odpowiadał za obszary 
marketingu, sprzedaży i logistyki w Grupie 
Tubądzin. Obecnie jest Dyrektorem 
Generalnym f irm Meble VOX i Składy VOX 
oraz prezesem zarządu VOX Detal S.A.

Alumnus of the Foreign Trade Faculty 
at Warsaw School of Economics. She 
commenced her professional carrier in 
1995, a year after she begun her association 
with Siemens, where she subsequently 
gained experience in different branches of 
the company. As of 2009 she is Corporate 
Financial Off ice rat Siemens Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Handlu 
Zagranicznego SGH w Warszawie. Karierę 
zawodową rozpoczęła w 1995 roku, rok 
później związała się z koncernem Siemens, 
gdzie kolejno zdobywała doświadczenie 
związane z działalnością różnych branż 
f irmy. Od roku 2009 jest Prezesem Zarządu 
ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o. 

Professor Gary Crow is a faculty member in 
the Department of Educational Leadership 
and Policy Studies at Indiana University, 
USA, where he is also Executive Associate 
Dean in the School of Education.  His 
research focuses on the school principals 
and educational reform initiatives as well as 
leadership development.  He is a member 
of the International Successful School 
Principals Project, a research project founded 
in 2001, which is now in over 20 countries 
focusing on successful school leaders. 

Profesor Gary Crow jest członkiem 
wydziału w Departamencie Przywództwa 
Edukacyjnego i Studiów Politycznych 
na Uniwersytecie Indiana w USA , jest 
tam również Prodziekanem w Szkole 
Edukacji. W swojej pracy zajmuje się 
analizą reform edukacyjnych oraz 
rozwojem strategii przywództwa. 
Jest członkiem projektu badawczego 
założonego w 2001 roku, prowadzonego 
w ponad 20 krajach - International 
Successful School Principals Project.

She commenced her cooperation with 
Bosch in 1992, and as of 2006 she is the 
Management Board President. She is active 
in Polish-German Chamber of Industry 
and Trade and in the Congress of Women. 
She is often mentioned as one of the most 
inf luential women in Poland, awarded with 
titles Woman of the Year or Meritorious 
for the automotive industry. She graduated 
from Fine Mechanics Faculty of the Warsaw 
Polytechnics and MBA Executive Studies in 
Finance at Warsaw School of Economics.

Współpracę z Bosch rozpoczęła w roku 
1992, od 2006 jest prezesem zarządu. 
Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej oraz w Kongresie 
Kobiet. Wielokrotnie wymieniana wśród 
najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, 
nagradzana tytułami Kobieta Roku czy 
osoby zasłużonej dla rozwoju rynku 
motoryzacyjnego. Ukończyła Wydział 
Mechaniki Precyzyjnej PW oraz MBA 
Executive Studies in Finance w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. 

Implements innovative methods of learning 
in education through Center for Innovative 
Education established last year and its 
programs devoted to young people and 
teachers. Consultant to several education 
programs to ngos and business and adviser 
to ngos through Konkordia. For 5 years 
managed EFC - largest scholarship program 
for high school students in Poland formed 
by her with budget of 1 mln EUR annually.

Wprowadza innowacyjne metody 
uczenia się poprzez Centrum Innowacyjnej 
Edukacji utworzone dedykowany 
młodzieży i nauczycieiom. Konsultant 
szeregu programów edukacyjnych 
prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe I biznes, doradca organizacji 
pozarządowych przy Konkordii. Przez 
5 ostatnich lat zarządzała EFC – 
największym programem stypendialnym 
utworzonym przez nią z budżetem 
rocznym wynoszącym 1 mln EUR.
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Katarzyna Hall
President of the „Good 
Education” Association

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Dobra Edukacja”

Michał Federowicz
Doctor, Director of the Education 
Research Institute

Doktor, Dyrektor Instytutu 
Badań Edukacyjnych

Patricia Garcia Gonzales 
Founder of Grupo Femxa, Spain

Założycielka Grupo Femxa, Hiszpania 

Diana Jabłońska
Deputy Head of Unit, Directorate 
– General for Education and 
Culture, European Commission 

Zastępca Szefa Zespołu, 
Dyrekcja Generalnej ds. Edukacji 
i Kultury, Komisja Europejska

He is a graduate of the Sociology Institute of 
the Warsaw University and Fine Mechanics of 
Warsaw Polytechnics. As of 1984 associated 
with Philosophy and Sociology Division of 
the Polish academy of Sciences. Received 
scholarship of the Kosciuszko Foundation at 
Cornell University and Harvard University. 
Received his habilitation and IFiS PAN 
professor title in 2005. He manages 
Politics. In 2005 he formed Interdisciplinary 
Studies over Education Unit in Polish 
Academy of Sciences. As of 2009, Director 
of the Educational Research Institute. 

Ukończył studia na wydziale Instytutu 
Socjologii UW i Mechaniki Precyzyjnej PW. 
Od 1984 związany z Instytutem Filozof ii 
i Socjologii PAN, stypendysta Fundacji 
Kościuszkowskiej na Cornell University 
and Harvard University. W 2005r. zrobił 
habilitację i otrzymał tytuł profesora 
IFiS PAN. Kieruje Zespołem Socjologii 
Polityki i Gospodarki. Koordynator PISA 
w Polsce (1999-2014). W 2005 roku 
utworzył Zespół Interdyscyplinarnych 
Studiów nad Edukacją IFiS PAN. Od 2009 
dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Graduated from English philology, AMP 
at Insituto de Empresa, graduated from 
Methodology of E-learning Workshops 
UNED. Associated with University of Vigo 
and Galicia Entrepreneurs’ Association. 
Founder of Grupo FEMXA, Spanish company 
managing 1,080 workshop programs, which 
through the last 14 years trained 350,000 
students. She is a shareholder of companies: 
Comring, Tagtum, Cilcua, CO2 and Mykaton.

Absolwentka f ilologii angielskiej, AMP 
w Instituto de Empresa, magister Metodologii 
Rozwoju Szkolenia E-learning UNED. 
Współpracuje z Uniwersytetem w Vigo 
i Stowarzy-szeniem Przedsiębiorców 
Galicji. Założycielka Grupo Femxa, 
hiszpańskiej f irmy zarządzającej 1080 
projektami szkoleniowymi, która w ciągu 
14 lat przeszkoliła 350.000 studentów. 
Udziałowiec spółek: Compring, 
Tagtum, Clicua, CO2 oraz Mykaton.

Graduate from Mathematics Faculty at the 
Gdańsk University. Minister of National 
Education in the f irst government of Donald 
Tusk (2007-2011). Parliament Deputy of the 
VII cadency. Initiator of author’s solutions in 
education. Actively works for the benefit of 
disabled persons. For many years, on different 
levels, involved in management in education. 

Absolwentka studiów matematycznych na 
Uniwersytecie Gdańskim. Minister edukacji 
narodowej w pierwszym rządzie Donalda 
Tuska (2007-2011). Posłanka na Sejm RP VII 
kadencji. Inicjatorka tworzenia autorskich 
rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa 
na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
Od wielu lat, na różnych szczeblach, 
zajmuje się zarządzaniem w edukacji.

Her team supports European co-operation 
in the school sector and focuses on 
teachers and multilingualism. She joined 
the European Commission in 2003 where 
she worked in different policy areas 
related to employment, education, regional 
policy and cohesion. Throughout her 
career she linked the EU policy expertise 
with her thorough knowledge of EU 
funding. She star ted her career in the 
Polish national administration where she 
was responsible for developing the f irst 
programs for cohesion policy intervention.

Jej zespół wspiera współpracę EU 
w sektorze szkolnictwa, w zakresie 
wspierania nauczycieli i wielojęzyczności. 
W Komisji Europejskiej pracuje od 2003 
roku. Jej zadania wpisywały się w szereg 
polityk EU włączając politykę zatrudnienia, 
edukacji i kohezji. Jej doświadczenie 
zawodowe obejmuje wdrażanie funduszy 
EU: funduszy strukturalnych i programu 
Erasmus+. Pracę zaczęła w Polskiej 
administracji zajmując się przygotowaniem 
działań funduszy strukturalnych. 

Anna Dziama 
Director of Education Unit

Kierownik Działu Edukacji 
Centrum Nauki Kopernik

A graduate of the University of Warsaw. She 
was a teacher and Deputy Director of the 
High School Social “Bednarska“. She managed 
schools run by the Public School Foundation 
in Warsaw - Wesoła. She cooperated with 
the Committee of the School Olympics. From 
2010 works at the Copernicus Science Centre, 
currently as Education Unit Manager. Engages 
in projects promoting cooperation of different 
environments working for the development 
of Education.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przez 20 lat związana ze środowiskiem 

Warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, 
wychowawca oraz zastępca dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego Społecznego 
“Bednarska“. Zarządzała szkołami 
prowadzonymi przez Fundację Szkoły 
Społecznej w Warszawie - Wesołej. 
Współpracowała z Komitetem Olimpiady 
Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej. 
Od +2010 Pracuje w Centrum Nauki 
Kopernik, obecnie jako Kierownik Działu 
Edukacji. Angażuje w projekty wspierające 
współpracę różnych środowisk działających 
na rzecz rozwoju edukacji.
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Monika  
Lamparska-Przybysz
Scientif ic and Funding Access 
Manager, Polpharma S.A.

Kierownik ds Rozwoju 
i Finansowania Polpharma S.A.

In 2005 she received a vet PhD degree in 
molecular biology. In the years 2005-2014 
she was a Director of B+R Innovative Medical 
Products and Expert on Receiving and 
Calculating European Funds of Celon Pharma 
S.A. Graduate from MBA Łazarski School in 
the scope of management and „Innovative 
Leader Executive” Program. As of 2014 
Scientif ic and Funding Access Manager at 
Polpharma S.A. member of Working Groups 
of national intelligent specializations in the 
Ministry of Economics.

W 2005 roku otrzymała stopień dr n. wet. 
z zakresu biologii molekularnej. W latach 
2005-2014 Kierownik Działu B+R 
Innowacyjnych Produktów Leczniczych 
oraz Ekspert ds. Pozyskiwania i Rozliczania 
Funduszy Europejskich Celon Pharma 
S.A. Absolwentka studiów MBA Uczelni 
Łazarskiego w zakresie zarządzania oraz 
Programu „Innovation Leader Executive”. 
Od 2014 Kierownik ds. Rozwoju Finansowania 
Polpharma S.A. Członek Grup Roboczych 
ds. Krajowych inteligentnych Specjalizacji 
przy Ministerstwie Gospodarki.
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Claudia Parliament 
Professor Emerita, University 
of Minnesota, USA

Profesor, Uniwersytet Minnesota, USA

Elżbieta  
Piotrowska-Albin
Sociologist, director of 
Education Department at 
WoltersKluwer publishers

Socjolog, dyrektor Segmentu Edukacja 
w wydawnictwie WoltersKluwer

Served as Executive Director of the 
Minnesota Council on Economic Education 
(MCEE). MCEE conducts teacher trainings, 
disseminates curriculum materials, and 
offers student competitions in economics 
and personal f inance to equip youth 
with the economic and personal f inance 
understanding needed to succeed in a 
complex economy. Parliament received 
her Ph.D. from University of California, 
Berkeley. Since 1995 she has been involved 
in international economic education for 
teachers and teacher trainers in 13 countries.

Dyrektor Zarządzająca w Radzie Edukacji 
Ekonomicznej Minnesoty (MCEE). 
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, 
opracowuje materiały programowe 
i prowadzi kursy dla uczniów i studentów 
ekonomii i f inansów osobistych na temat 
praktycznego zrozumienia i wykorzystania 
wiedzy potrzebnej do osiągnięcia sukcesu. 
Otrzymała doktorat Uniwersytetu Berkeley, 
w Kalifornii. Od 1995 r. uczestniczy 
w projektach z zakresu międzynarodowej 
edukacji ekonomicznej dla nauczycieli 
i trenerów w 13 krajach.

Publisher of magazines: „School Principal”, 
„Before School”, books, series: Education 
Inspirations, Meritum Education Law, 
Commentaries USO and KN, as well as 
electronic program Education Law. Initiator 
and co-founder of portals: www.oswiata.abc.
com.pl, www.dyrektorszkoly.pl, Education my 
passion on Facebook, debates, conferences 
and programs for education environment: 
Education and Development Congress, 
National School Principals Congress, „School 
Principal” Management Academy. 

Wydawca czasopism: „Dyrektor Szkoły”, 
„Przed Szkołą”, książek, serii: Inspiracje 
Edukacyjne, Meritum Prawo Oświatowe, 
Komentarzy USO i KN oraz programu 
elektronicznego Prawo Oświatowe. 
Inicjatorka i współ twórczyni portali: www.
oswiata.abc.com.pl , www.dyrektorszkoly.pl 
, Edukacja Moja Pasja na Facebooku, debat, 
konferencji oraz programów dla środowiska 
edukacyjnego: Kongres Edukacja i Rozwój, 
Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, 
Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

Jan Madey
Professor, University of Warsaw, 
Chairman of the Polish Children’s Fund

Profesor dr hab., Uniwersytet 
Warszawski, Przewodniczący 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Andreas Riepl
Teacher at the Pedagogical University 
Linz, consultant to the Federal 
Ministry of Education in Austria

Wykładowca Pedagogical University 
Linz, Austria, doradca Federalnego 
Ministerstwa Edukacji w Austrii

He has a strong background in IT. For the 
past ten years related to game-based-
learning, e-portfolio-work and competence 
documentation. He has developed the 
eCOOL-concept as a member of the Centre 
of Cooperative Open Learning in Austria 
and is head of the eCOOL schools cluster 
in Austria. He is eCluster coordinator for 
Upper Austria and advisor to schools that 
have implemented eLearning. CEO of 
GTN (Global Training Network Gmbh), 
which emphasizes on implementing 
eLearning strategies within organizations.

Przez ostatnie dziesięć lat związany 
z e-learningiem i grywalizacją.Opracował 
eCOOL– Concept, jest dyrektorem szkół 
eCOOL w Austrii. Jest koordynatorem 
eCluster (f irmy działającej w zakresie 
strategicznego zarządzania IT) w Górnej 
Austrii i doradcą szkół, które wdrożyły 
e-learning. Jest prezesem GTN - 
globalnej sieci szkoleniowej w Austrii 
wdrażającej strategię e-learning w 
ramach organizacji, oraz rozwijającej 
moduły do systemu zarządzania 
nauczaniem przez platformę Moodle.

Maria Mach
Director of the Off ice of the Polish 
Children’s Fund, Ms. Maria Mach

Education expert and NGO activist with 
MA in philosophy. She assists thousands of 
exceptionally gifted children in Poland in 
getting free access to top-quality education. 
She appeals for “healthy neglect” as a 
powerful method to bring out the best in 
young. She is the co-author of “Gifted child. 
First aid kit”, a guidebook for parents and 
teachers. Member of the Programme Council 
of the Copernicus Science Centre.

Od 1990 roku współ tworzy Program 
Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego 

Fundusz na rzecz Dzieci, którego była 
stypendystką. Od 2009 roku kieruje tym 
programem, którego głównym celem jest 
merytoryczne wsparcie uczniów wybitnie 
zdolnych. Od wielu lat zaangażowana 
w program reformy polskiej edukacji. 
Prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 
Popularyzuje ideę środowiskowego 
wsparcia zdolnych i nieodpłatnego dzielenia 
się wiedzą. Członkini rady naukowej 
Centrum Nauki Kopernik, współautorka 
poradnika dla rodziców i nauczycieli 
„Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc”.

Izabela  
Rakuć-Kochaniak
President of the PZU Foundation

Prezes Fundacji PZU 

Since 2011, she manages current activities of 
the Foundation. A graduate of the Institute of 
International Relations at Warsaw University, 
as well as a scholar of the British Council 
with a master’s degree from the London 
School of Economics and Political Science. 
She also completed postgraduate studies in 
Public Relations at the Warsaw School of 
Economics and CSR at Kozminski University. 
She worked in the Chancellery of the 
President of Poland, the Energy Regulatory 
Off ice and Informedia Poland. Since 2012 
she has been a member of the Audit 
Committee of the Donors Forum in Poland.

Od 2011 roku kieruje bieżącą działalnością 
Fundacji PZU. Absolwentka Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych na 
Uniwersytecie Warszawskim, a także 
stypendystka the British Council z tytułem 
magistra London School of Economics 
and Political Science. Ukończyła także 
studia podyplomowe w dziedzinie Public 
Relations w Szkole Głównej Handlowej 
oraz CSR w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Pracowała w Kancelarii Prezydenta RP oraz 
Urzędzie Regulacji Energetyki i Informedia 
Polska. Od 2012 roku członek Komisji 
Rewizyjnej Forum Darczyńców w Polsce.
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Rector’s proxy to multimedia education and 
a professor in the Institute of Informatics 
at the Warsaw University. Chairman of the 
Commission on the Informative Education 
at the Ministry of National Education, 
Chairman of the Management committee 
at the Polish Children’s Fund, member of 
the Main committee of the Informative 
Olympics, Organizer of National Contest of 
Young European Scientists’ works (EUCYS), 
custodian of the Warsaw University students’ 
teams in Academic world Championships 
in Group Programming (ACM ICPC).

Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji 
Multimedialnej oraz profesor zwyczajny 
w Instytucie Informatyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Przewodniczący Rady 
ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze 
Edukacji Narodowej, przewodniczący 
Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci, członek Komitetu Głównego 
Olimpiady Informatycznej, Organizator 
Krajowy Konkursu Prac Młodych 
Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS), 
opiekun drużyn studentów UW w 
Akademickich Mistrzostwach Świata w 
Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC).
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Małgorzata Taraszkiewicz
Education psychologist, lecturer

Psycholog edukacyjny, wykładowca

Małgorzata Żytko
Professor, Science Employee at the 
Pedagogic Faculty, University of Warsaw, 
Executive at the Faculty of School 
Education and Teachers’ Education

Profesor, Dr hab., Pracownik 
naukowy Wydziału Pedagogicznego 
UW, kierownik Katedry Edukacji 
Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Arkadiusz Stańczyk
School Principal at Copernicus 
Academic Middle School And 
High School in Torun, Poland

Dyrektor Zespołu Szkół Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika Gimnazjum 
i Liceum Akademickiego w Toruniu

 Teacher, geographer, custodian of over 
70 Olympic students of the Geography, 
Economics and Entrepreneurship Olympics. 
In the years 1994- 2004 associated with 
Geography Institute of Nicolaus Copernicus 
University in Torun. Member of the EFC 
Program Committee. In his profession 
specializes in cooperation with gifted students.

Nauczyciel dyplomowany, geograf. Opiekun 
ponad 70 olimpijczyków Olimpiady 
Geograficznej, Wiedzy Ekonomicznej 
i Przedsiębiorczości. W latach 1994- 2004 
związany zawodowo z Instytutem Geografii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Członek Rady Programowej EFC. 
Zawodowo zajmuje się problematyką 
pracy z uczniami wybitnie zdolnymi.

Trainee, author of over 50 guides 
and e-courses for teachers, students 
and parents. Author of psychometric 
tests to define learning strategy 
(indywidualni.pl). She concentrates 
on popularizing and introducing 
innovative education programs aiming 
at developing human potential and 
organizing new school model. Owner 
and manager of Education Group 21.

Trenerka, autorka ponad 50 
poradników i e-kursów dla nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Autorka wielu 
testów psychometrycznych do diagnozy 
strategii uczenia się (indywidualni. pl). 
Zajmuje się propagowaniem i 
wdrażaniem innowacyjnych programów 
edukacyjnych na rzecz rozwijania 
potencjału ludzkiego i budowania 
nowego modelu szkoły. Właściciel 
i dyrektor Grupy Edukacyjnej 21. 

Engaged in development and education of 
children in the preschool years, monitoring 
school achievements of students and their 
environment, formative assessment and 
teachers’ education. Promoter of changes 
in Polish education. Author and co-author 
of numerous publications. Member of 
Association for Teachers Education in 
Europe. Chairman of the scientif ic council of 
cooperation and foundation Education Anew.

Zainteresowania naukowe: rozwój 
i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów 
i ich uwarunkowań, ocenianie wspierające 
uczenie się, kształcenie nauczycieli. Promotorka 
zmian w polskiej edukacji. Autorka lub 
współautorka licznych publikacji. Członek 
ATEE (Association for Teacher Education 
in Europe). Przewodnicząca rady naukowej 
partnerstwa i fundacji Edukacja na Nowo.
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Anna Jurewicz
Trener, coach, edukator MEN

Educator, coach, certif ied NLP Practice Master. 
Has a broad experience as a teacher, editor in 
chief of the magazine „45 minutes”, principal 
of institution responsible for development of 
teachers, author of publications on education – 
recently published guide titled „How to implement 
cooperation at school”. She is associated with 
education authorities, Education Development 
Center and Federation of Education Initiatives. 

Edukator, coach, certyf ikowany Mistrz Praktyk 
NLP. Posiada doświadczenie jako nauczyciel, 
redaktor naczelna czasopisma „45 Minut”, dyrektor 
placówki doskonalenia nauczycieli, autorka publikacji 
z zakresu oświaty – ostatnio poradnik „Jak budować 
współpracę w szkole”. Współpracuje z organami 
prowadzącymi placówki oświatowe, Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji, Federacją Inicjatyw Oświatowych. 

Beata Jurasz
Trener biznesu, coach, 
psychopedagog kreatywności

Life & Business Coach, Coach Foundation „Odyssey of 
the Mind”, lecturer, author of the article, co-organizer 
of conferences and team captain judge’s Odyssey of 
the Mind. She conducts workshops in managerial skills, 
personal development, burnout, creative methods 
in teaching jobs, public speaking, self-presentation, 
communications, stress management, team building, 
cooperation in the group, creativity and creative thinking. 

Trener Fundacji „Odyssey of the Mind”, Life&Business 
coach, wykładowca, autorka artykułów, współ-
organizatorka konferencji naukowych oraz kapitan 
zespołów sędziowskich Odysei Umysłu. Prowadzi 
warsztaty z zakresu umiejętności menedżerskich, 
rozwoju osobistego, wypalenia zawodowego, 
twórczych metod w pracy nauczyciela, wystąpień 
publicznych, autoprezentacji, komunikacji, zarządzania 
stresem, budowania zespołu, współpracy w grupie, 
kreatywności oraz twórczego myślenia. 

Tomasz Janiak
Trener psychologiczny i coach, 
specjalista Action Learning 

A psychological trainer, coach and an Action 
Learning specialist, He is certif ied by International 
Coach Federation and World institute for 
Action Learning (WIAL). He is a graduate of 
Noble Manhattan Coaching School. Tomasz 
is the president of WIAL Poland and a board 
member of WIAL Global. His specialty is building 
relationships both inside and outside an organization, 
leadership development, psychological workshops 
as well as individual and team coaching.

Trener psychologiczny i coach, specjalista Action 
Learning. Certyf ikowany przez International Coach 
Federation oraz Światowy Instytut Action Learning. 
Absolwent szkoły Noble Manhattan Coaching. 
Trener coachingu w szkole Select Your Way. 
Prezes zarządu polskiego oddziału Światowego 
Instytutu Action Learning (wialpoland.org) i członek 
zarządu WIAL Global. Specjalizuje się w budowaniu 
relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, 
kształceniu liderów, warsztatach psychologicznych 
oraz coachingu indywidualnym i grupowym. 

Kinga Bogdańska
Trener Mocnych Stron Strengths Coach 

Coach concentrating on discovering natural 
talents and workshops on def ining and discovering 
strengths. She believes in philosophy of self-
development and career development based on 
enhancing strengths based on Seuss & Clifton 
certif icate and by becoming the Strengths Trainer. 
She sees great need of educating parents in the 
scope of developing natural talents in their children.

Prowadzi coachingi odkrywania wrodzonych 
talentów oraz warsztaty z def iniowania i odkrywania 
mocnych stron. Jest zwolenniczką f ilozofii rozwoju 
osobistego i biznesowego w oparciu o wzmacnianie 
silnych stron dlatego też uzyskała certyf ikację 
Seuss & Clifton i została Trenerem Mocnych 
Stron. Widzi ogromną potrzebę edukacji rodziców 
w zakresie rozwijania wrodzonych talentów u dzieci. 

Agnieszka Szwejkowska
Coach, trener biznesu, psycholog, 
psychoterapeuta 

Coach, business coach, psychologist and 
psychotherapist. She graduated from The Art & 
Science of Coaching major at the Erickson College 
International, business coach postgraduate course at 
the Kozminski University, as well as the Transaction 
Analysis business college and long-term courses at 
the Erickson Institute. She specializes in enhancing 
leadership skills, personal productivity, team building, 
change management, time management and building 
motivation. She provides business and life coaching. 

Coach, trener biznesu, psycholog, psychoterapeuta. 
Ukończyła The Art & Science of Coaching 
w Erickson College International, studium 
trenera biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego, 
wieloletnie szkolenia w Instytucie Ericksonowskim, 
szkołę Analizy Transakcyjnej dla biznesu. 
Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji 
liderskich, efektywności osobistej, budowaniu 
zespołów, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu czasem, 
motywowaniu. Prowadzi biznes i life coaching.

Dorota Tomaszewicz
Certyf ikowana trenerka edukacji 
i biznesu, magister pedagogiki 

Certif ied education and business trainer. Professional 
Business Trainer – graduate for Leon Kozminski 
Academy in Warsaw, and graduated from after 
studies of Managing Human Resources with coaching 
management at Higher School of Informatics and 
Management in Olsztyn. She also f inished qualifying 
courses for education management and organization.

Certyf ikowana trenerka edukacji i biznesu, 
Profesjonalny Trener Biznesu/Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe 
Zarządzenie Zasobami Ludzkimi z coachingiem 
menadżerski/ Wyższa Szkoła Informatyki i 
Zarządzania w Olsztynie, Kurs kwalif ikacyjny 
Dydaktyki dorosłych, Kurs kwalif ikacyjny dla 
oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji 
i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany.

Trainers

Trenerzy
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- eTornister to projekt edukacyjny, którego celem jest wyposażenie 
uczniów i nauczycieli w tablety z elektronicznymi podręcznikami oraz 
materiałami edukacyjnymi. Poprzez wprowadzanie nowych technologii 
do szkół sprawia, że nauka staje się przyjemniejsza i ciekawsza.

- Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to organizacja 
pozarządowa, której celem jest przygotowanie dzieci i 
młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz 
umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych 
umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. 

Accompanying events

Wydarzenia towarzyszące

Pierwsze piętro: Śniadaniowy Okrągły Stół 
(wtorek, 1 grudnia, godz. 9:00 – 10:45)

Okrągły Stół 10 osób: dyrektorów szkół i instytucji wspierających 
edukację: biznesu, uniwersytetów i organizacji pozarządowych – 
wspólne stanowisko w sprawie Karty Wskazań.́ Moderuje Centrum 
Innowacyjnej Edukacji.

Wystawy: Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik
(wtorek, 1 grudnia, godz. 9:00 – 10:45)

Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik z przewodnikiem – ekspertem, 
pokazujące jak interaktywne metody uczenia się mogą być stosowane 
w centrach naukowych i na lekcjach. Zwiedzanie dostępne jest dla 30 
nauczycieli – absolwentów programu MENTOR. 

Parter i pierwsze piętro: Coaching 
(wtorek, 1 grudnia, godz. 9:00 – 10:45)

Indywidualny coaching dla nauczycieli I dyrektorów szkół, którzy 
uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Centrum 
Innowacyjnej Edukacji. Coaching prowadzony przez sześciu trenerów 
związanych z Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Audytorium: Wykłady 
(wtorek, 1 grudnia, godz. 9:30 - 10.30)

Prezentacje skierowane do dyrektorów szkół, pod tytułem: 
„Jak wspierać ́ odkrywców? Programy Centrum Nauki Kopernik 
i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci sprzyjające rozwijaniu 
zainteresowań ́ i uzdolnień ́ uczniów?”

Parter: Strefa Networkingowa
(cały pierwszy i drugi dzień,  

poniedziałek, 30 listopada – wtorek, 1 grudnia)

Strefa networkingowa to prezentacja programów dla 
szkół tworzonych przez przedsiębiorców i organizacje 
pozarządowe. Strefa networkingowa oferuje możliwość ́ nawiązania 
kontaktów oraz współpracy w zakresie projektów i programów 
edukacyjnych. Prosimy o zabranie ze sobą ̨ wizytówek.

First Floor: Breakfast Round Table 
(Tuesday, December 1st, 9.00-10.45)

Discussion on Charter of Recommendations on cooperation  
formed by teachers (10 representatives of enterprises,  
universities, schools and Center for Innovative  
Education as moderator).

Exhibition floors: Visit to 
Copernicus Science Center 

(Tuesday, December 1st, 9.00 - 10.45)

Visit with expert guide aiming to show how interactive methods of 
learning can be implemented in science centers and when teaching. Visit 
dedicated to 30 teachers - Alumni of the MENTOR program.

Ground and first floors: Coaching 
(Tuesday, December 1st, 9.00 - 10.45)

Individual coaching dedicated to teachers and school principals, who 
participated in workshops organized by the Center for Innovative 
Education. Coaching conducted by six expert trainers associated with 
the Center for Innovative Education.

Auditorium: Lectures 
(Tuesday, December 1st, 9.30 - 10.30)

Presentation for school principals: “How to encourage  
discoverers? Programs of the Copernicus Science 
Center and Polish Children’s Fund promoting 
development of students’ interests and talents”.

Ground floor: Networking space 
(whole first and second day, Monday, 

November 30th – Tuesday, December 1st)

Ground f loor of the Copernicus Science Center presents education 
programs of non-governmental organizations and business 
dedicated to schools. Networking space allows for development 
of contacts and cooperation in the scope of education projects 
and programs. Please take your business cards with you.

Strefa networkingowa

Strefa networkingowa oferuje możliwość nawiązania kontaktów 
oraz współpracy w zakresie projektów i programów 
edukacyjnych. Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

- Wolters Kluwer SA to największy wydawca publikacji 
prawniczych i biznesowych w naszym kraju. W ofercie 
skierowanej do oświaty znajdują się serwisy elektroniczne: 
prawo oświatowe; czasopisma: Dyrektor Szkoły i Przed Szkołą 
oraz publikacje książkowe. Wolters Kluwer jest również 
organizatorem prestiżowych konferencji dla oświaty. 

- Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą 
możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych 
do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim 
w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają 
żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. 
Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów 
zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. 
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- Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci 

- Centrum Nauki Kopernik

Accompanying events

Wydarzenia towarzyszące

Partner Forum Nowej Edukacji

1. FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

2. WOLTERS KLUWER WOLTERS KLUWER

3. KULCZYK FOUNDATION KULCZYK FOUNDATION

4. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI POLISH CHILDREN’S FUND

5. CENTRUM NAUKI KOPERNIK COPERNICUS SCIENCE CENTER

6. FUNDACJA XXI - “CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ABCXXI - “ALL OF POLAND READS TO KIDS” FOUNDATION

7. eTORNISTER eTORNISTER

8. ADAMED SMARTUP ADAMED SMARTUP

9. FUNDACJA SOCIAL WOLVES SOCIAL WOLVES FOUNDATION

10. DORADCA KSIĄŻKI - DOROTA CITKOWSKA BOOK ADVISOR - DOROTA CITKOWSKA

11. INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH EDUCATION RESEARCH INSTITUTE

- Fundacja „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” przekonuje, że 
codzienne czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. 
Czytanie uczy języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi 
wiedzę i mądrość, wspiera rozwój emocjonalny i moralny dziecka. 

- ADAMED SmartUP  to projekt naukowo-edukacyjny skierowany 
do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający 
na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 
wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej 
młodzieży. Obecnie trwa nabór do II Edycji Programu – 
szczegóły dostępne są na stronie www.adamedsmartup.pl 

- Doradca książki - Dorota Citkowska - miłośniczka książek 
i czytania. Zaczynała od pracy w wydawnictwach związanych 
z rozwojem osobistym. Od piętnastu lat działa w wyjątkowej 
branży w Polsce - jako niezależny doradca książki, tworzący 
programy edukacyjne dla f irm. Prowadzi własne stoiska 
z książkami na wielu szkoleniach i konferencjach. Wyróżnia 
ją to, że sama przeczytała książki, które poleca.

- Fundacja Social Wolves to Fundacja, która stworzyła olimpiadę 
„Zwolnieni z Teorii”. To pierwsza praktyczna i zespołowa 
olimpiada dla uczniów szkół średnich i studentów, w której 
przedmiotem rywalizacji jest pomaganie innym ludziom. 
Uczniowie realizując projekty społeczne, zdobywają także 
kompetencje praktyczne, poszukiwane przez pracodawców. 
Od pierwszej edycji „Zwolnieni z Teorii” to trzecia najpopularniejsza 
olimpiada dla uczniów szkół średnich w Polsce. 

AUDITORIUM

AUDYTORIUM



Millward Brown i badania społeczne

Instytut badawczy Millward Brown powstał w 1990 roku, pod ówczesną nazwą SMG/KRC Poland. 
Obecnie znany jest głównie z badań marketingowych. Mało kto jednak wie, że instytut posiada 
bardzo rozległe doświadczenie w badaniach społecznych i ewaluacyjnych, zarówno, jako wykonawca  
jak i konsultant badawczy. Kolejną ciekawostką niech będzie fakt, że od właśnie tego typu badań  
instytut zaczynał swoją działalność 25 lat temu.

Do największych klientów Millward Brown z tego sektora należy Instytut Badań Edukacyjnych, dla 
którego zrealizowanych zostało ponad 30 projektów (w tym również badania panelowe prowadzone 
przez kilka lat na tej samej próbie), w obszarach takich jak:

pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane 
problemy ekonomii edukacji,
relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy,
uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji.

W ramach projektów realizowanych dla Instytutu Badań Edukacyjnych Millward Brown przeprowadził 
badania w około 4000 placówek szkolnych i przedszkolnych, wśród około 9000 nauczycieli, 59 000 
uczniów oraz ponad 113 000 respondentów zamieszkujących polskie gospodarstwa domowe. 

Millward Brown realizował także wiele projektów w obszarze badań społecznych i ewaluacyjnych dla 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Innowacyjnej Edukacji i wielu innych instytucji. 

Wśród największych i najważniejszych badań społecznych i ewaluacyjnych zrealizowanych przez 
Millward Brown są m.in.:

Projekt „Cyfrowa szkoła” – zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
projekt mający na celu wsparcie we wprowadzaniu reformy w szkołach związanej z 
wykorzystaniem elektronicznych podręczników,
Projekt pn. „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów” – zrealizowany na 
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczący powrotu na rynek pracy osób 
wcześniej osadzonych w zakładach karnych.
Projekt ewaluacyjny „Bilans Kapitału Ludzkiego” – pięcioletni projekt zrealizowany na 
zlecenie PARP, w ramach którego przeprowadzono ewaluację projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Małgorzata Proskura, Millward Brown, Specjalista badań edukacyjnych i ewaluacyjnych
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Współczesny nauczyciel nie jest już tylko źródłem wiedzy dla 
ucznia Nie jest jego głównym zadaniem tej wiedzy przekazywanie. 
To przede wszystkim przewodnik, organizator przestrzeni 
edukacyjnej, opiekun procesu uczenia się i partner do rozmowy. 

W związku z tym kształcenie, a także doskonalenie już pracujących
 nauczycieli musi się zmienić. Obok eksperckiej wiedzy merytorycznej
ogromne znaczenie zyskuje przygotowanie do wypełniania coraz  
bardziej skomplikowanych zadań związanych z samym 
procesem uczenia się ich podopiecznych. 

Oczekuje się bowiem od nauczycieli, aby byli jednocześnie  
naukowcami, badaczami nadążającymi za przemianami we 
współczesnym świecie, podnoszącymi swój poziom wiedzy 
i umiejętności profesjonalnych, bo tylko wówczas będą mogli 
być dobrymi przewodnikami dla dzieci i młodzieży. Powinni 
też być pełni inicjatywy, twórczy, elastyczni, żeby możliwie 
szybko reagować na zmiany i wybierać rozwiązania najlepsze 
dla uczniów. Ze względu na dużą samodzielność w pracy, 
a nawet w pewnym sensie samotność w momencie podej-
mowania decyzji, muszą być świadomymi kontrolerami własnych 
działań, ludźmi odpowiedzialnymi i dojrzałymi, odważnymi 
i rozważnymi, a także o wysokim poziomie moralnym.

Kiedy dziś mówi się o profesjonalizacji zawodu nauczyciela, 
często odwołuje się do takich cech, jak dyskrecja, umiejętności 
podejmowania dialogu, samokontrola i wynikające z posiadania 
tych cech zaufanie do profesjonalnego nauczyciela.

Prowadzone w ramach programu MENTOR wykłady 
i warsztaty miały właśnie pomóc już dobrym i aktywnym 
nauczycielom zwiększyć sprawność nauczycielskiego działania, 
wejść na wyższy poziom profesjonalizmu. Zajęcia pomagały 
nauczycielom podjąć rolę diagnosty uczniowskich talentów, 
przygotować się do odpowiadania na potrzeby poszczególnych 
uczniów i tworzenia dla nich zindywidualizowanej oferty. 
Służyły namysłowi, jak tworzyć odpowiednią do nauki 
przestrzeń edukacyjną i budować dobrą atmosferę. 

Dyskusje, warsztaty i ćwiczenia realizowane w interdyscypli-
narnych zespołach nauczycieli, których łączyła wspólna pasja, 
przynosiły rezultat w postaci umocnienia się w przekonaniu, 
że wykonują niezwykłą pracę. Oferowane w programie 
zajęcia wprowadzały też uczestników w podstawy podejścia 
konstruktywistycznego i teorii oceniania kształtującego jako 
koncepcji wspierania ucznia w rozwoju. Kierowały uwagę 
uczestników na najistotniejsze problemy relacji z uczniami, 
na podtrzymywanie uczniowskiej motywacji, budzenie 
ciekawości. Dawały argumenty i narzędzia sprzyjające 
traktowaniu szkoły i czasu nauki jak wielkiej intelektualnej 
przygody i dla nauczyciela, i dla jego uczniów.

Nawet jeśli zasięg rezultatów uzyskanych w wyniku programu 
MENTOR jest ograniczony stosunkowo niewielką liczbą 
uczestników, to późniejszy efekt mierzony ich przyszłymi 
sukcesami i sukcesami ich uczniów z pewnością będzie znaczący.

Przedmowa  
- dr Grażyna Czetwertyńska

dr Grażyna Czetwertyńska
Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales“ 
Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadziła Laboratorium Edukacyjne MISH UW, była dyrektorką 
programu „Szkoła z klasą” prowadzonego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, członkiem zespołu krajowego w badaniu PISA (OECD) 
w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych (w 
badaniach edycji 2006, 2009, 2012). Autorka koncepcji internetowego 
podręcznika dla uczniów polskich za granicą: „Włącz Polskę“. Autorka 
programów kształcenia i wykładowca na kursach dla nauczycieli. 
Członkini polskiego jury konkursu European Language Label. Autorka 
i recenzentka podręczników i programów, wielu publikacji na temat 
metod nauczania i oceniania, w tym specyfiki pracy z uczniami 
uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. 

Summary of the Report on MENTOR program

Streszczenie Raportu z programu MENTOR

Wstęp

Program MENTOR został stworzony przez Centrum 
Innowacyjnej Edukacji („Centrum”) w ubiegłym roku. Jest on 
odpowiedzią na diagnozę wynikającą z badań przeprowadzonych 
przez Edukacyjną Fundację im. Prof. Romana Czerneckiego EFC 
(„EFC”) w 2013 roku oraz badań Centrum przeprowadzonych 
na jej zlecenie przez Millward Brown. EFC zbadało jakie wsparcie 
otrzymują w procesie uczenia się uczniowie gimnazjów i liceów 
wiejskich i miejskich (ponad 2.000 uczniów w całej Polski). 
Różnice dotyczące wyposażenia w sprzęt szkół w dużych 
aglomeracjach i tych mniejszych nie okazały się istotne. Natomiast 
w pytaniach dotyczących wspierającego podejścia nauczycieli obie 
grupy uczniów wykazały daleko posunięte poczucie pozostawienia 
„samym sobie”, z tym że znacznie większe braki pod tym 
względem wykazywali uczniowie z mniejszych miejscowości.

Z kolei Centrum Innowacyjnej Edukacji zbadało 
jak rolę wspierającą rozumieją sami nauczyciele. 
Okazało się, że widzą oni przede wszystkim potrzebę 
wymiany doświadczeń z innymi pedagogami oraz 
konieczność wprowadzania interaktywnych metod 
współpracy z uczniem, które przyczynią się również 
do rozwoju ich kompetencji miękkich.

Po konsultacjach z nauczycielami, Centrum zaproponowało cykl 
warsztatów, którego celem jest przede wszystkim wsparcie 
nauczyciela w jego pracy, przy jednoczesnym wzmocnieniu jego 
pozycji jako osoby towarzyszącej w rozwoju młodego człowieka.  
Niniejsze streszczenie Raportu ma na celu pokazać w skrócie 
opis modułów warsztatowych przepracowanych przez trenerów 
z nauczycielami od maja do października 2015 roku oraz opis 
metodologii badawczej towarzyszącej od początku powstania 
inicjatywy MENTORa.
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Opis programu

MENTOR to wyjątkowy na skalę Polski projekt 
edukacyjny, który powstał wraz z inauguracją Centrum 
Innowacyjnej Edukacji. Program MENTOR był skierowany 
do inspirujących nauczycieli z mniejszych miejscowości z 
całej Polski, wskazanych przez byłych uczniów. Każdy z 
wytypowanych nauczycieli mógł przyjechać na warsztaty 
MENTOR z innym nauczycielem ze swojej szkoły 
Działanie to miało na celu: umożliwienie stworzenia 
poczucia wspólnoty w szkole, łatwiejsze zbudowanie 
sieci kontaktów, szybszą decyzję o chęci wzięcia udziału 
w warsztatach. W programie wzięło udział 30 nauczycieli 
z całej Polski. Najważniejszym celem programu MENTOR 
było zwiększenie efektywności pracy pedagogicznej 
nauczycieli biorących udział w warsztatach, a w przyszłości 
zainicjowanie publicznej debaty na temat koniecznych 
zmian w systemie oświaty. W dalszej perspektywie 
Centrum Innowacyjnej Edukacji dąży do spopularyzowania 
programu MENTOR w całym kraju i na świecie.

W ramach projektu zorganizowane zostały: (i) badania 
najczęściej stosowanych przez nauczycieli MENTORa 
metod nauczania (badania przeprowadzone przez Millward 
Brown); (ii) badania uczniów nauczycieli MENTORa pod 
kontem ich motywacji i metod używanych przez nauczycieli 
MENTORa; (iii) cykl 64 godzin warsztatów dla nauczycieli 
MENTORa w oparciu o nowoczesne metody edukacji, w tym 
neurodydaktykę; (iv) udział nauczycieli MENTORa w obozie 
interdyscyplinarnym organizowanym przez Krajowy Fundusz 
na rzecz Dzieci; (v) badania tej samej grupy uczniów nauczycieli 
MENTORa pod kątem ich motywacji i metod używanych przez 
tych nauczycieli; oraz (vi) wywiady pogłębione z ośmioma 
nauczycielami MENTORa po zakończeniu cyklu warsztatów.
W ramach projektu nauczyciele poznali metody motywacji 
oraz dowiedzieli się jak skutecznie wyposażyć młodzież 
w kompetencje oczekiwane przez przyszłych pracodawców, 
tj. jak stymulować w uczniach umiejętność pracy w grupie, 
rozwijać świadomość mocnych stron, doskonalić 
komunikację werbalna i pozawerbalną oraz rozbudzać 
wyobraźnię, a także jak współpracować w grupie.

Metodologia warsztatów MENTOR

Pierwszy moduł dotyczył motywacji. Nauczyciele poprzez 
pracę nad rozpoznawaniem własnych emocji oraz 
zdobywaniem wiedzy na temat mechanizmów neuronalnych 
w motywacji, uczyli się co robić by zwiększyć własną 
motywację? Poza tym pracowali nad rozpoznawaniem 
emocji u uczniów. Pochylali się nad diagnozowaniem 
poziomu stresu oraz blokad kanałów sensorycznych. 
Poszukiwali sposobów radzenia sobie ze stresem oraz 
ćwiczyli umiejętność komunikowania się w sytuacjach 
stresogennych. Ostatecznie udało im się wypracować 
konkretne metody motywowania uczniów.

Podczas drugiego modułu nauczyciele pracowali nad 
odkrywaniem talentów. Poznali teorię pięciu talentów 
M.Buckinghama i D.O.Cliftona. Odpowiadali sobie na 
pytania: Od czego zależy sukces? Jak budować szczęśliwe 
życie na największych atutach? Poszukiwali najsilniejszych 
talentów neuronalnych, zgodnie z metodologią opartą 
na badaniach Gallupa. W kolejnej części warsztatów 
nauczyciele dowiedzieli się, jak wyglądają oczekiwania 
obecnych i przyszłych pracodawców oraz jak prezentują 
się przyszłe rynki pracy. Poznali cztery etapy uczenia się 
(metoda Blanchard’a) oraz nauczyli się, w jaki sposób mogą 
towarzyszyć uczniowi w rozwoju poprzez budowanie 
klimatu sprzyjającemu motywowaniu i uczeniu się.

Trzeci moduł dotyczył budowania zespołu w szkole i w klasie. 
Nauczyciele poznali metodę Action Learning. Uczyli się jak 
ustalać zasady zespołu, wyznaczania wspólnych celów, znaczenia 
informacji zwrotnej oraz jaką rolę może odgrywać zespół 
w sytuacjach kryzysowych. Poza tym trenowali umiejętności 
z zakresu komunikacji interpersonalnej. Pracowali nad tym jak 
dostosowywać wymagania i ofertę edukacyjną do potrzeb 
i możliwości uczniów, uwzględniając ich osobowość.

Czwarty moduł skupiał się na trenowaniu umiejętności 
wspierania ucznia w rozwoju poprzez ocenianie 
kształ tujące. Szczegółowo zostały omówione treści 
dotyczące konstruktywnego oceniania, tj. rola współpracy 
z rodzicami nad implementacją sposób oceniania, 
samoocena uczniów oraz informacja zwrotna.

W piątym module nauczyciele poznali narzędzia w edukacji. 
Dowiedzieli się w jaki sposób korzystać z nowoczesnych 
rozwiązań w klasie, poznali gry edukacyjne oraz innowacyjne 
systemy kształcenia pozaszkolnego. Szczegółowo została 
omówiona również platforma edukacyjna CIEDU, która 
została stworzona jako uzupełnienie programu MENTOR, 
w celu umożliwienia nauczycielom wymiany doświadczeń.

Badania programu mentor
Aby ocenić efekty programu zastosowane zostały dwie 
metody badawcze. Przed pierwszymi warsztatami MENTOR, 
za pośrednictwem Millward Brown poznaliśmy metody 
pracy z uczniem i metody jego motywacji stosowane 
przez polskich nauczycieli. Na koniec cyklu warsztatów, 
przeprowadzone zostały pogłębione wywiady indywidualne 
z ośmioma nauczycielami uczestniczącymi w MENTORze.

Również nauczyciele MENTORa przeprowadzili wśród 
swoich uczniów dwie ankiety, przygotowane przez zespół 
specjalistów programu MENTOR. Pierwsza ankieta 
była przeprowadzona jeszcze przed startem programu 
MENTOR, a druga po jego zakończeniu. Badania były 
przedmiotem konsultacji z Instytutem Badań Edukacji.

Poniżej prezentujemy wyciąg z poszczególnych badań. Ich pełna 
treść znajduje się na stronie www.ciedu.eu w zakładce MENTOR.

Summary of the Report on MENTOR program

Streszczenie Raportu z programu MENTOR



33November 30th – December 1st, 2015 | Warsaw
30 listopada – 1 grudnia 2015 | Warszawa 

Badania Millward Brown

Badanie przeprowadzone przez Millward Brown było 
częścią projektu MENTOR. Jego zadaniem było dotarcie 
do uczestniczących w nim nauczycieli i przekazanie linku do 
ankiety internetowej z prośbą o jej wypełnienie. Tematem 
ankiety były stosowane przez nauczycieli formy i metody 
nauczania. Kwestionariusz ankietowy zbudowano we 
współpracy z przedstawicielami Centrum Innowacyjnej 
Edukacji i zawierał 18 pytań. Wśród badanych było 36 kobiet 

Okazało się, że nauczyciele czerpią satysfakcję z bardzo wielu 
aspektów swojej pracy. Każde wskazane stwierdzenie uzyskało 
wysoką średnią ocen. Można jednak zauważyć, że oceny nieco 
wyższe uzyskały odpowiedzi odnoszące się do satysfakcji 
uczniów z nauki i prowadzenia zajęć: ich chęć do pogłębiania 
wiedzy, zainteresowanie czy osiąganie lepszych wyników 
w nauce. Satysfakcja rodziców i dyrekcji została oceniona 
relatywnie niżej.

i 10 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 44 lata, a średnie 
nauczycielskie doświadczenie wynosiło 19 lat. W ramach ankiety 
zbadano, co motywuje nauczycieli do pracy i co dostarcza 
im najwięcej satysfakcji z zawodu. Jakie aspekty pracy są dla 
nich ważne. Oceny każdego stwierdzenia dokonywali na 
dziesięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało Jest mniej ważne, 
a 10 – Jest najważniejsze. Poniżej zaprezentowano ranking 
wszystkich aspektów, posortowanych według średniej ocen.

Chęć uczniów do pogłębiania wiedzy 
z prowadzonego przedmiotu

Zaciekawienie / zainteresowanie 
uczniów podczas prowadzonych zajęć

Chęć do nauki wśród uczniów

Satysfakcja wśród uczniów w odniesieniu 
prowadzonych przez Pana(ią) zajęć

Lepsze wyniki w nauce uczniów

Dobre relacje z uczniami

Chęć wśród uczniów do 
przychodzenia na zajęcia

Świadomość, że słabsi uczniowie opanowali 
trudny materiał i pokonali swoje

Sukcesy uczniów, np. udział ucznia 
olimpiadach, konkursach

Dobre wyniki uczniów 
na egzaminie gimnazjalnym

Zachęcanie uczniów mniej zdolnych

Relacje interpersonalne - np. to, 
że klasa jest zgrana

Satysfakcja wśród rodziców w odniesieniu 
prowadzonych przez Pania(ią) zajęć

Satysfakcja dyrekcji w odniesieniu do 
prowadzonych przez Pania(ią) zajęć
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Zapytano również nauczycieli o sposoby i formy pracy 
z uczniami zdolnymi i z uczniami o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych. Badanym zaprezentowano listę stwierdzeń, 
a następnie zostali oni poproszeni o zaznaczenie tych, 
które ich zdaniem są adekwatne w pracy z uczniem o danej 
charakterystyce: jak rozwijać uczniów o różnym potencjalne 
intelektualnym. Na wykresach przedstawiono liczbę wskazań 
dla każdego stwierdzenia w odniesieniu do obu grup uczniów, 
posortowane według wskazań dla grupy uczniów zdolnych. 
Niektóre stwierdzenia występowały tylko w przypadku jednej 
grupy uczniów (pozostawiono puste miejsce na wykresie).

Nauczyciele uznali, że niektóre formy są adekwatne zarówno 
w pracy z uczniami zdolnymi jak i z uczniami o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych. Są to między innymi metody 
aktywnego nauczania, inspirujące ucznia i mające na celu 
zainteresowanie przedmiotem. Stwierdzenia te zyskały 
najwięcej wskazań w odniesieniu do obu grup uczniów, 
zatem można przypuszczać, że nauczyciele uważają je za 
najskuteczniejsze w ogóle, dlatego stosują je w pracy z uczniami 
o różnych charakterystykach. Część aspektów zyskała mało 
wskazań. Są to formy pracy polegające na zwiększeniu ilości 
dodatkowego materiału do nauki indywidualnej, ale nie 
zakładające aktywnego udziału nauczyciela.

Stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających 
uczniów do rozwikłania zagadek / łamigłówek

Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej 
i kreatywnego myślenia

Uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych / 
kółkach zainteresowań

Szczególne metody, np. eksperymentowanie

Organizowanie konkursów dla uczniów

Asystowanie zdolniejszych i np. prośba  
o pomaganie uczniom mniej zdolnym

Wdrażanie uczniów do roli asystenta  
i np. prośba o pomaganie uczniom słabym

Wzbogacanie treści programowych

Dodatkowe zadania domowe dla ucznia

Praca w systemie "uczeń-mistrz"

Przedstawianie zadań dla starszych uczniów / 
podwyższanie poziomu trudności

Zlecanie opracowania nowego materiału 
z podręcznika i referowanie go innym

Dodatkowe zadania dla ucznia  
na okres ferii / wakacji

Przyspieszenie tempa nauki

Nie warto koncentrować uwagi na uczniu słabym, 
lepiej zająć się zdolniejszymi

Inne
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Aby jak najlepiej poznać stosowane przez nauczycieli 
formy i metody pracy zadano im kilka pytań 
pozostawiając otwartą przestrzeń na odpowiedź. 
Pierwsze pytanie dotyczyło sposobów motywowania 
uczniów, które są stosowane przez nauczycieli, i są 
ich zdaniem najskuteczniejsze. Poniżej przedstawione 
zostały najważniejsze aspekty opisywane przez 
badanych wraz z przytoczonymi przykładami.

Metody aktywizujące „Aktywizujące metody pracy - konkursy, praca w grupach, gry logiczne, 
rozwiązywanie problemów, eksperymenty, problemy Fermiego.”

Dodatkowe zajęcia

„Zachęcam uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 
gdzie dostosowuję formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia, np. wydłużony czas pracy, ćwiczenia o różnym stopniu trudności itp.”

„Zajęcia laboratoryjne, koła zainteresowań”

Docenianie i chwalenie, 
wspieranie mocnych stron

„Docenianie i chwalenie uczniów za zaangażowanie, za każdy nawet najmniejszy 
sukces, wzmacnianie uczniów poprzez dostrzeganie ich pozytywnych stron.”

„Dostrzeganie choćby niewielkich postępów ucznia w nauce, chwalenie ucznia, 
przy tym jednak zawsze obiektywne ocenianie bez tzw. naciągania .”

Indywidualne podejście

„Indywidualne rozmowy i spotkania po lekcjach. Pomoc z mojej strony.”

„Przy pracy grupowej dobieram grupy wg potencjału i różnicuję zadania według 
stopnia trudności. Uczniowie mają możliwość decydowania jakie zadania (za ile 
punktów) będą rozwiązywać. Na końcu oceniam ich pracę. Z doświadczenia wiem, 
że jest to najlepszy sposób pracy grupowej, gdzie wszyscy angażują się do pracy.”

Przyjazna atmosfera 
wspierająca naukę

„Moim zdaniem, bardzo ważne jest umożliwienie uczniowi 
przeżycia sukcesu (choćby najmniejszego). Istotne jest, aby 
lekcja kojarzyła się uczniowi z pozytywnymi emocjami.”

„Staram się stwarzać miłą i przyjemną atmosferę na lekcji. 
Prowadzę dialog z uczniami. Zachęcam ich do zadawania 
pytań, wspólnego rozwiązywania problemu.”

„Zainspirowany pierwszym modułem,  
wraz z zespołem nauczycieli wprowadziłem 
w szkole zielone światła. Uczniowie mają 
kartki: zieloną, która oznacza „rozumiem 
temat”, żółtą oznaczającą „zaczynam 
się gubić”, czerwoną – „nie rozumiem”. 
W trakcie lekcji uczeń kładzie kartkę na 
brzegu ławki dając nauczycielowi możliwość 
reagowania na bieżąco i dostosowywania 
lekcji do potrzeb wszystkich uczniów.”
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Dostosowywanie metod 
i form do indywidualnych 
możliwości

„Indywidualizacja nauczania, bezpośrednia praca z uczniem, 
stawianie przed uczniem konkretnych zadań.”

„Praca indywidualna z uczniem w ramach koła przedmiotowego, systematycznie 
przez trzy lata gimnazjum. Był to uczeń wybitny, uzdolniony matematycznie, został 
trzykrotnie laureatem z przedmiotów matematycznych. Z przedmiotu, którego 
uczę uzyskał maksymalną ilość punktów na szczeblu wojewódzkim jako laureat.”

Rozwijanie motywacji 
do nauki

„Najlepsze efekty przynosi praca z uczniem polegająca na rozwijaniu jego 
motywacji do nauki. W tym przypadku była to indywidualna praca z uczniem 
zdolnym. Uczeń samodzielnie opanowywał poszczególne partie materiału 
i przygotowywał pytania, na które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi.”

„Uczennica wykazywała niechęć do wykonywania zdjęć wszystko negując. 
Zachęciłem ją do zrobienia jakiegokolwiek zdjęcia. Analizując dobre strony 
i wskazując łatwy sposób poprawy błędów, namówiłem ją by zrobiła następne. 
Znowu nastąpiła analiza i porównanie do zdjęć poprzednich. Chwaląc 
i ukazując efekty pozytywne zastosowania moich uwag, dziewczyna zaczęła 
robić zdjęcia, stosując się do moich rad i szukając prawidłowych rozwiązań 
w podręczniku. Po pewnym czasie powiedziała, że jest to jej fascynacja.”

Zajęcia pozalekcyjne 
i dodatkowe aktywności

„Praca z uczniem wybitnym - prowadzenie dodatkowych zajęć dla tej uczennicy, 
w celu rozwijania jej kompetencji językowych, omawianie zagadnień gramatycznych 
wykraczających poza podstawę programową realizowaną w gimnazjum, 
wykonywanie dodatkowych ćwiczeń na rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, 
przekazywanie uczennicy dodatkowych zadań do wykonywania w domu, 
uczennica ta została laureatką kuratoryjnego konkursu języka niemieckiego”

„Uczeń trudny - indywidualne spotkania, wspólna nauka, rozwiązywanie zadań, 
przygotowanie do sprawdzianów, rozmowa i wsparcie - dobry kontakt i zaufanie”

W kolejnym pytaniu otwartym nauczyciele zostali poproszeni 
o opisanie przykładu pracy z konkretnym uczniem, który 
zastosowali, i który przyniósł najbardziej satysfakcjonujące 
rezultaty. Z odpowiedzi wyodrębnione zostały najważniejsze 
opisywane aspekty.

„Wszystkie kompetencje kluczowe nieustannie się 
przewijają, jednak te warsztaty sprawiły, że zacząłem 
patrzeć na nie inaczej. Podczas warsztatów wróciła 
do mnie ref leksja, że polscy nauczyciele przeceniają 
studia i swoją edukację w kontekście dalszej pracy. 
Projekt MENTOR uświadomił mi, że warto się dokształcać.”
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W ostatnim pytaniu otwartym Millward Brown poprosił 
nauczycieli o określenie swoich oczekiwań względem 
warsztatów organizowanych przez Centrum Innowacyjnej 
Edukacji oraz platformy internetowej, która jest częścią 
projektu prowadzonego przez CIE.

Aspekty 
psychologiczne

Współpraca 
z rodzicami

„Częsta przyczyną niepowodzeń uczniów i braku motywacji 
uczniów do nauki są rodzice, którzy wychowanie swoich dzieci 
"spychają" na nauczycieli i szkołę. Stanowi to ogromny problem 
dzisiejszej szkoły. Mimo podejmowanych ciągle prób, nie zawsze 
kontakty i współpraca z rodzicami przebiega pomyślnie. Dlatego 
chciałabym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu: Jak zmotywować 
rodziców do współpracy ze szkołą i wychowawcą.”

Praca 
z uczniami 
o różnych 
potrzebach 
edukacyjnych

„Chciałbym się dowiedzieć, jak można dotrzeć do tych uczniów, 
do których nie traf iają wszelkie możliwe argumenty Czy może 
są jakieś przewrotne metody (może nieco kontrowersyjne), 
które pomagają zbudować kontakt z takimi zamkniętymi, 
biernymi i nastawionymi na "nie" uczniami.”

„Konkretne sposoby pracy z uczniami o rożnych 
uzdolnieniach (min. konspekty lekcji), które zachęciły 
by ich do pracy i osiągania sukcesów na miarę ich 
możliwości oraz zainteresowanie ich historią.”

Sposoby 
motywowania 
uczniów

„Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej zachęcić uczniów 
do nauki i samodzielnego pogłębiania wiedzy w domu. 
Interesuje mnie, jak wpłynąć na nich, aby nie bali się uczyć 
i rozwijać swoich zdolności i zainteresowań i nie poddawali 
się negatywnej presji środowiska i grupy rówieśniczej.

"Dostęp do materiałów dotyczących pracy z uczniami 
oraz ich skuteczniejszego motywowania przy 
wykorzystaniu ciekawych metod, wykorzystujących 
przede wszystkim potencjał kreatywności uczniów.”

Baza narzędzi

Baza 
z zadaniami do 
wykorzystania 
podczas lekcji 
czy kar tkówki

„Korzystanie z bazy narzędzi do wykorzystania w czasie zajęć 
z uczniem zdolnym i uczniem z dostosowaniem do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychof izycznych.”

„Dostęp do bazy zadań, możliwość korzystania z generatora 
do samodzielnego tworzenia sprawdzianów i klasówek.”

Ciekawe 
scenariusze 
lekcji

„Pomysły na "żywe", ciekawe lekcje.”

Nowatorskie 
metody pracy

„Ciekawe i nowatorskie metody pracy, pomoce dydaktyczne, 
środki metodyczne, wskazówki z doświadczeń innych nauczycieli, 
wykorzystanie metody EWD do opracowywania wyników 
egzaminu, sprawdzianu czy pomiaru dydaktycznego.”

Wymiana doświadczeń  
z innymi nauczycielami   „Chciałbym się dowiedzieć jak pracują inni nauczyciele”

Najnowsze badania 
i wnioski naukowe 
z obszaru edukacji

 
„Chciałbym się dowiedzieć co mówią najnowsze badania na 
temat starych metod dydaktycznych i chciałbym poznać co 
nowego w dydaktyce. Na platformie chciałbym znaleźć analizy 
wyników badań dydaktycznych, metodyczne sposoby rozwiązywań 
podstawowych problemów z którymi się borykam na co dzień.”

Summary of the Report on MENTOR program

Streszczenie Raportu z programu MENTOR



38 Formula for new reality
Recepta na nowà rzeczywistoÊç

Doradztwo szkolno-zawodowe

Rozmowy z wychowawcą / pedagogiem / nauczycielem / dyrektorem

Nauczyciel rozwija talenty

Dni otwarte szkół

Wcale

Przyjazdy szkół

Przedstawienie możliwości przez nauczyciela

Zajęcia dodatkowe

Projekty edukacyjne

Psycholog określa predyspozycje

Pomoc w nauce

Odwiedziny pracodawców w szkole

Konkursy

Informacja o tym, że będzie nam lepiej w przyszłości

Nauczyciele dostrzegają szerszy kontekst wyników szkolnych 
uczniów: chcą nie tylko przekazywać sucha wiedzę, ale również 
oddziaływać na ciekawość, wzmagać zainteresowanie, 
motywować oraz stosować aktywizujące metody. 
Dostrzegają złożoność systemu szkolnego i widzą potrzebę 
współpracy z rodzicami dla osiągnięcia dobrych efektów 
szkolnych i wychowawczych. Czują potrzebę dokształcania się: 
chcą poszerzać swoje kompetencje korzystając z doświadczeń 
innych nauczycieli, a także z aktualnych doniesień naukowych. 
Szukają praktycznych form wykorzystania uczonych przez 
nich umiejętności. Może to świadczyć o ich dużej otwartości 
i motywacji do pracy. Warto również zauważyć, że 
w odpowiedzi na pytanie o stosowany sposób motywowania 
uczniów nauczyciele wymieniają wiele form (co świadczy o ich 
kompetencji w tym zakresie). Z kolei w pytaniu o oczekiwania 

względem treści warsztatowych i platformy internetowej 
często wskazują, że chcieliby dalej poszerzać swoją wiedzę 
w tym temacie. Nauczyciele skupiają się nie tylko na poprawnym 
przekazaniu wiedzy, ale rozumieją swoją pełniejszą rolę: 
stosują szeroki wachlarz metod mający na celu przekazanie 
wiedzy w taki sposób, aby wychowankowie chcieli się uczyć.

Nauczyciele zwracają uwagę na potrzebę poszerzania 
wiedzy z zakresu pacy z uczniami o różnych potrzebach 
edukacyjnych – świadczy to o tym, że dostrzegają oni różnice 
między uczniami i starają się traktować ich indywidualnie 
dostosowując metody i formy pracy do konkretnego 
ucznia. Jednocześnie przyznają, że nie zawsze udaje im się 
odpowiednio pracować z potencjałem ucznia z powodu 
np. braku czasu i czują potrzebę dokształcania w tym zakresie.

Badania uczniów „pre” (przed przystąpieniem 
nauczycieli do programu MENTOR)

Pierwsza ankieta została przeprowadzona wśród uczniów 
nauczycieli zaproszonych do programu MENTOR przed 
rozpoczęciem warsztatów. Za pomocą kwestionariusza 
zbadanych zostało 308 uczniów uczęszczających do gimnazjum. 
Zapytaliśmy młodzież o to, czy podczas swojej edukacji uzyskali 
informacje na temat dalszych możliwości rozwoju (kierunki 
studiów, pracodawcy), w jaki sposób nauczyciele pomagają 
młodzieży wybrać przyszłą ścieżkę życiową, czy potrafi 
określić swoje mocne strony, jak często młodzież otrzymuje 
wsparcie od nauczycieli, od kogo i na czym to wsparcie 
polega oraz jakie formy pracy w szkole preferują uczniowie.

Odpowiadając na pytanie otwarte: 
W jaki sposób nauczyciel/szkoła pomaga Ci wybrać przyszłą 

ścieżkę życiową? 82% uczniów wskazało jedną, konkretną 
metodę pomocy przy wyborze przyszłej ścieżki życiowej, 
a zaledwie 18% podało ich więcej. 

Warto zwrócić uwagę na to, że największa liczba uczniów 
(27%) wybrała doradztwo szkolno-zawodowe, czyli 
narzędzie, które zostało narzucone gimnazjum z myślą 
o pomocy przy wyborze przyszłej ścieżki życiowej. 
Najczęściej jest to zadanie realizowane przez jednego 
z nauczycieli gimnazjum, który często nie ma właściwego 
przygotowania do prowadzenia tego typu zajęć. Jednocześnie 
tylko jedna z badanych osób wskazała, że szkołę odwiedzili 
pracodawcy. 22 osoby zaznaczyły, że w szkole nikt nie 
pomógł młodzieży wybrać przyszłą ścieżkę życiową Rozkład 
poszczególnych odpowiedzi pokazano na wykresie poniżej. 

rozkład CzęstośCi odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób nauCzyCiel/szkoła pomaga Ci wybrać przyszłą śCieżkę żyCiową? (n=316)
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Praca w grupach

Brak odpowiedzi

Eksperymenty

Gry i zabawy

Łatwe, otwarte zadania

Nic

Burza mózgów

Projekty

Odtwarzanie scenek

Quizy

Ćwiczenia umysłowe

Dłuższe wypowiedzi pisemne

Działające na wyobraźnię

Inne

Tłumaczenie zadań

Filmy

Debaty

Ciekawe, śmieszne zadania

Poproszono uczniów o odpowiedź na pytanie: Jakie zadania/
zajęcia/ćwiczenia angażują Cię najbardziej na lekcji? Respondenci 
w największym stopniu doceniają metody aktywizujące, 
ponieważ wymagają one od nich pracy intelektualnej oraz 
ruchu. Pracę w grupie wskazało 41% uczniów, co może wynikać 
z faktu, że w tym okresie rozwojowym grupa rówieśnicza 

rozkład CzęstośCi odpowiedzi na pytanie: jakie zadania/zajęCia/ćwiCzenia angażują Cię najbardziej na lekCji? (n=337)

odgrywa bardzo dużą rolę. Dzięki takiej metodyce uczniowie 
nabywają umiejętności efektywnego komunikowania się, 
pracy w grupie, współodpowiedzialności, budowania relacji, 
rozwiązywania konfliktów, funkcjonowania w sytuacjach 
stresowych i chcą dobrze wypaść na tle rówieśników, 
więc bardziej angażują się w wykonywanie poleceń.

Zgromadzone odpowiedzi świadczą o tym, że 
większość nauczycieli nie korzysta na co dzień z metod 
aktywizujących. Uczniowie uznają odtwarzanie scenek 
czy korzystanie z multimediów za coś niestandardowego, 
wyjątkowego. Zastanawiający jest też fakt, że 
większość gimnazjów nie używa żadnych dodatkowych 
narzędzi oprócz tych narzuconych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej by przygotować młodzież do 
wyboru ścieżki zawodowej. Realizacja tego zadania 
nie jest też wspierana przez przedsiębiorców.

127

10

24

7

5

26

8

12

14

34

8

5

6

5

25

6

5

10

„Bardzo wzmocnił mnie fakt, że 
miałam możliwość wypowiedzenia 
własnego zdania, a za pośrednictwem 
Centrum Innowacyjnej Edukacji, dotrze 
ono do szerszej grupy odbiorców na 
różnych szczeblach systemu edukacji.”
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Zmiana postawy, nastawienia: nauczyciel stał się bardziej 
otwarty, milszy, pozytywny, wyrozumiały dla uczniów

Nie zmienił się

Stosuje nowe, kreatywne, zróżnicowane metody nauczania,  
np. korzysta z prezentacji

Nie musiał się zmieniać, bo wszystko zrozumiale tłumaczy 
i jest pozytywny

Więcej tłumaczy, lepiej uczy, bardziej pomaga w zadaniach

Stał się bardziej wymagający i konsekwentny

Stara się wszystkim pomagać i udzielać wsparcia,  
motywuje nas do pracy, chwali

Więcej informacji zwrotnej dla uczniów przy  
odpowiedzi ustnej, sprawdzianach, kartkówkach

Więcej zadań, wymyśla nowe zadania

Nie wiem

Nauczyciel zwraca wiekszą uwagę, czy uczniowie  
dobrze zrozumieli dany zakres materiału

Więcej pracy w grupach

Bardziej rozumie uczniów, stara się słuchać  
ich pomysłów i sam ich o nie prosi

Nie krzyczy

Odpowiada na nasze pytania

40 Formula for new reality
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Druga ankieta została przeprowadzona wśród tych 
samych uczniów po ukończeniu przez ich nauczycieli 
programu MENTOR. Za pośrednictwem anonimowej 
ankiety internetowej zbadanych zostało 239 uczniów 
uczęszczających do gimnazjum. W pierwszym pytaniu 
otwartym uczniowie opisywali, w jaki sposób postawa ich 
nauczyciela zmieniła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

rozkład CzęstośCi odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zmieniła się postawa twojego nauCzyCiela w Ciągu ostatniCh kilku 
miesięCy? (n=249) 

Badania uczniów „antes” 
(po ukończeniu przez nauczycieli 
programu MENTOR)

Odpowiedzi na to pytanie w wyraźny sposób pokazują, 
że pojawiły się efekty warsztatów. Jedynie 26% uczniów 
nie zauważyło żadnej zmiany w postawie swojego 
nauczyciela. Prawie 32% uczniów wskazało na konkretną 
zmianę postawy, przejawiającą się w zmianie nastawienia. 

Nauczyciele stali się bardziej pozytywni, otwarci, wyrozumiali. 
Uczniowie w drugiej kolejności zwrócili też uwagę na 
fakt, że nauczyciele zaczęli używać innych, innowacyjnych 
metod, dzięki czemu lekcje stały się ciekawsze. 
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„Podczas lekcji uczniowie mieli napisać w zdaniu 
komunikat typu „ja”. Nauczycielka podzieliła ich 
losowo na grupy. Jak mówiła: „Obserwowałam jak 
oni na siebie będą reagować, jak będą tworzyli 
te zespoły. Uczeń, który jest normalnie wycofany 
nagle w innym zespole stawał się liderem tego 
zespołu. To było niesamowite doświadczenie, 
dające informacje i wskazówki.”
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Oceny

Pochwały, wiara w ucznia

Ciekawe lekcje, formy zajęć (z wykorzystaniem różnych metod 
nowoczesnych technologii)

Informacje o przydatności przekazywanej wiedzy

Indywidualne podejście

Nie motywuje

Ocenia aktywność +/-

Chętnie rozmawia i dyskutuje

Tłumaczy dopóki uczeń nie zrozumie

Częste kartkówki, pytanie na ocenę

Nie zadaje pracy domowej

Jest miła/y, uśmiecha się

Wskazuje błędy, które trzeba wyeliminować

Szczęśliwy numerek

Poprzez pracę w grupach

Prosi/mówi żeby się uczyć

Wyznaczamy cel, stawia mi wyzwania

Pokazując cel, stawia mi wymagania

Pokazując swoją chęć nauczania

Organizuje ciekawe dodatkowe zajęcia

Sam/a się motywuje

Nie wiem

Zachęca do udziału w konkursach przedmiotowych
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Na drugim wykresie przedstawiono rozkład odpowiedzi na 
pytanie: „W jaki sposób nauczyciel motywuje Cię do nauki?”

rozkład CzęstośCi odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób nauCzyCiel motywuje Cię do nauki? (n=306) 

Wynik badania pozwala stwierdzić, że po warsztatach 
w programie MENTOR nauczyciele stosują szerszy 
wachlarz metod wzbudzających motywację uczniów. 
Zwiększyli poziom swoich umiejętności i chętniej prowadzą 
lekcje z wykorzystaniem różnych, ciekawych metod. Wzrosła 
także ich świadomość roli dialogu z uczniem lub uczniami.
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Nauczyciele deklarowali, że kiedy dowiedzieli się o programie 
MENTOR mieli mieszane odczucia. Z jednej strony byli 
zaciekawieni, z drugiej zaś obawiali się, że będzie to kolejne 
mierne szkolenie. Obawa ta wynikała z ich doświadczeń. 
Podkreślali, że organizowane lokalnie szkolenia często niewiele 
wnoszą, przez co nauczyciele mają poczucie straconego czasu. 

Nauczyciele podkreślali, że już pierwszy moduł wzbudził 
w nich poczucie wyjątkowości. Od pierwszych warsztatów 
byli pozytywnie zaskoczeni profesjonalizmem trenera 
oraz obsługą logistyczną programu MENTOR.

Jeden z nauczycieli powiedział: „Pierwsze spotkanie 
zmotywowało mnie do kolejnych. Jeśli uważałbym, że to jest 
marnowanie czasu to bym nie przyjechał.” Nauczyciel ten 
wziął udział zarówno we wszystkich szkoleniach, jak i w obozie 
naukowym w Miliczu, organizowanym przez Krajowy Fundusz 
na Rzecz Dzieci. Dodał, że program MENTOR jest dla 
nauczycieli, którzy chcą coś zmienić w swojej pracy, szukają 
czegoś nowego, są otwarci na nowe rzeczy i na innych ludzi.

Podczas badań wszyscy nauczyciele podkreślali 
bardzo wysoki poziom merytoryczny spotkań oraz 
sposób prowadzenia warsztatów przez trenerów. 
Zwracali uwagę na dużą dynamikę warsztatów oraz 
nieszablonowy, konkretny sposób ich prowadzenia. 

Ważny był też dla nich fakt, że współuczestniczyli w tworzeniu 
wartości merytorycznej warsztatów. Dzięki temu przez cały 
czas czuli się szanowani przez trenera i organizatorów.

Nauczyciel z 38-letnim stażem podkreślił, że bardzo dobre 
relacje prowadzą do sukcesu. Dzięki warsztatom utwierdził 
się w przekonaniu, że ucznia trzeba wspierać i dać mu szanse. 
Po warsztatach uznał, że skupi się na tym, aby umiejętnie 
podchodzić do wszystkich uczniów i jeszcze większy nacisk kłaść 
na ich mocne strony. Nauczyciele dostrzegli, że dbając o większą 
przestrzeń do dialogu z uczniami mogą wpłynąć nie tylko na 
ich rozwój intelektualny, ale też niektóre cechy osobowości. 

W wywiadach nauczyciele często podkreślali indywidualne 
korzyści jakie odnieśli z uczestniczenia w programie MENTOR. 
Nie chodziło tylko o zmianę postrzegania siebie w roli 
nauczyciela, ale też o postrzeganie siebie w roli człowieka. 

Te warsztaty uświadomiły nauczycielom jak ważny jest 
niekonwencjonalny sposób prowadzenia lekcji, różnorodność 
metod wykorzystywanych podczas zajęć. Jeden z nauczycieli 
powiedział, że będzie gromadził nowe, planszowe gry 
historyczne, które zamierza wykorzystać w swojej pracy 
z kółkiem historycznym. Odkrył, że w ten sposób może bardziej 
zainteresować historią nawet uczniów, którzy niekoniecznie 
się nią pasjonują. Dzięki temu będzie mógł realizować własną 
potrzebę szerzenia swoich historycznych zamiłowań. 

Indywidualne wywiady pog łębione – 
odczucia uczestników programu MENTOR

Ponadto nauczyciele przypomnieli sobie jak wysoki poziom 
stresu pojawia się w nowej sytuacji związanej z rywalizacją. 
Uświadomienie sobie tego zmotywowało ich do większej 
dbałości o ucznia i bezpiecznego wprowadzania go w świat 
przyswajania wiedzy, tym bardziej, że sam system oceniania 
narzuca rywalizację już od początkowych etapów edukacji. 

Nauczyciele sprawdzili też, że wprowadzenie prostych, 
jasnych zasad oraz oddanie przestrzeni klasie do pracy 
sprawia, że praca w grupach przynosi zaskakująco 
budujące efekty. Trudność polega na tym, że lekcja 
trwa 45 minut, więc występuje narzucone ograniczenie 
czasowe, które może powodować brak możliwości 
dokładnego omówienia bądź podsumowania ćwiczenia.

Jeden z nauczycieli wykorzystał zdobytą wiedzę na 
temat typów liderów w pracy z nową, pierwszą klasą. 
Zaczął jej się przyglądać pod kątem posiadanych liderów 
i spróbował zidentyfikować poszczególne typy. Uświadomił 
sobie, że pomoże mu to skuteczniej komunikować 
się z klasą podczas trzyletniego wychowawstwa.

W rozmowach na temat korzyści czerpanych z trzeciego 
modułu dało się zauważyć, że dla wielu nauczycieli były to 
warsztaty przełomowe. Po tym module zaczęli proponować 
pewne zmiany w szkołach zarówno w gronie nauczycieli, jak 
i uczniów. Podczas warsztatów atmosfera sprzyjała wzajemnej 
wymianie doświadczeń. Jedna z nauczycielek podsunęła 
pomysł, żeby nie prowadzić zeszytów do kontaktów z uczniami, 
lecz wprowadzić kalendarze. Uczniowie mają zapisać pod 
konkretną datą, co jest do zrobienia. Dzięki temu dodatkowo 
nabywają również praktyczną umiejętność planowania. 

Ocenianie kształ tujące okazało się być tematem budzącym 
najwięcej emocji. Jedna z nauczycielek powiedziała, 
że ta wiedza jest wciąż niepoukładana w jej głowie, ale 
docenia wartość tych bodźców i interesujących pomysłów. 
Zaproponowano także wdrożenie jednego z pomysłów jaki 
pojawił się w trakcie szkolenia. Polegał on na wykorzystaniu 
kolorowych karteczek w trakcie krótkich ćwiczeń lekcyjnych. 
Nauczyciel po zadaniu klasie pytania zwracałby uwagę na 
kartki układane na stołach przez uczniów. Oznaczałyby 
one odpowiednio: wiem – zielona karteczka, nie jestem 
pewny/a – żółta, w ogóle nie wiem - czerwona. Po szybkiej 
ocenie sytuacji w klasie nauczyciel mógłby połączyć w pary 
uczniów z zieloną karteczką do tych, którzy wybrali żółtą. 
W ten sposób nauczyciel mógłby sprawdzić, czy uczniowie 
są w stanie pomóc kolegom lub koleżankom zrozumieć to 
zagadnienie i jednocześnie rozładować nadmiar energii uczniów.

Jeden z nauczycieli zawsze oceniał uczniów kryterialnie, 
bo jest to czytelne dla ucznia, dla rodziców i dla niego. 
Pod wpływem programu MENTOR zdecydował się 
wdrożyć w swojej klasie elementy oceniania kształ tującego. 

Summary of the Report on MENTOR program
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Wprowadził zasadę, że uczniowie sami tworzą kryteria wraz 
z odpowiednią punktacją oraz przekazują sobie informację 
zwrotną. Podkreślał, że uczniowie się mocno zaangażowali. 
Sami ustalali co ma być w opisie. Następnie według tych 
kryteriów zamieniali się pracami i je czytali. Uczniowie dostali 
do zadania instrukcję, która informowała ich o tym, że należy 
napisać dwie/trzy rzeczy dobrze i jedną do poprawy. 

W opinii nauczycieli program MENTOR od samego 
początku wyróżniała możliwość wymiany doświadczeń 
z nauczycielami z różnych regionów kraju. Uważali, że to 
zawsze stwarza możliwość zaczerpnięcia dobrych wzorców, 
ciekawych pomysłów, inspiracji. Poza tym znaczący 
dla nich był ich sposób doboru udziału w szkoleniu. 
To uczeń decydował o wyborze nauczyciela. 

Dla niektórych nauczycieli kluczowa była odpowiedź na 
pytania: „Po co pracuję?” oraz „Co jest dla mnie ważne 
w pracy?”. Odkrycie tego, co tak naprawdę motywuje ich do 
pracy automatycznie nadało jej dodatkowego sensu. Należy 
zaznaczyć, że czasem realia utrudniają nauczycielom realizację 
własnych pasji. Nauczyciele podkreślali, że choć bardzo 
chcieliby zainteresować uczniów swoimi przedmiotami, 
muszą dostosować się do, jak ją określili, brutalnej 
rzeczywistości i przede wszystkim przygotowywać młodzież 
do egzaminów. Często z tego powodu dopasowują metody 
pracy do treści, które muszą opanować uczniowie. 

Te refleksje wywołały dyskusję na temat tego jak pogodzić 
chęć motywowania uczniów jednocześnie zaspokajając 
wymagania systemu. Sami będąc uczestnikami zajęć zwrócili 
uwagę na fakt, że istotna jest atmosfera spotkań, praca 
w grupach, kontakt z innymi osobami oraz wysokiej jakości 
przygotowanie merytoryczne. Stwierdzili, że łącząc te elementy 
w sposób, który będzie adekwatny do danej grupy, przedmiotu 
i tematu, uda im się dotrzeć do większej liczby uczniów. 

Uczestników zapytano także o wpływ programu MENTOR na 
ich życie zawodowe bądź prywatne. Nauczyciele jednogłośnie 
stwierdzili, że wielką wartością dodaną była możliwość 
dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami. 
Dzięki temu mogli utwierdzić się w przekonaniu, że to, 
co robią jest dobre oraz uświadomić sobie nad czym mogą 
jeszcze pracować, co mogą ulepszać. Poza tym nauczyciele 
deklarowali, że stosują więcej metod aktywnych, skupiają 
się na przedstawieniu uczniom nie tylko celu, ale też drogi, 
którą będą podążać. Częściej skupiają się na pozytywnych 
aspektach tego, co się dzieje i zwracają większą uwagę na 
mocne strony uczniów. Jedna z nauczycielek stwierdziła, 
że udało jej się uświadomić współpracownikom potrzebę 
i konieczność ewaluacji pracy zespołów przedmiotowych.

Opisując program MENTOR nauczyciele podkreślali jego 
wysoką jakość merytoryczną. Według jednego z nauczycieli 
przekaz programu jest taki, by nauczyciel nauczył ucznia 
się uczyć. Jest to nowy, innowacyjny i jednocześnie bardzo 
naturalny sposób pracy z uczniami. Wszystko dzieje się 
w bardzo życzliwej atmosferze. Istotne jest budowanie 
przyjaznej relacji nauczyciela z uczniem. Na tej drodze 
poznawania wiedzy, która bywa trudna dla niektórych 
uczniów, nauczyciel ma ich wspierać cały czas, m.in. poprzez 
ciągły dialog. Podsumowując stwierdził: „Podpisałbym 
się pod tym żeby program MENTOR rozpropagować 
bardziej, żeby wyjść z tym jako z ofertą ogólnopolską.”

„Ocenianie kształtujące to f ilozof ia uczenia 
i nauczania. Było to dla mnie potwierdzeniem 
tego, że oceny sumujące nie są aż takie istotne 
i wcale nie motywują uczniów do nauki, a już 
na pewno nie motywują tych najsłabszych.”

Przygotowanie streszczenia 
Raportu:
• Przedmowa: Dr Grażyna Czetwertyńska

• Wstęp: Joanna Bochniarz

• Badania Millward Brown – Millward Brown

• Opisy warsztatów: trenerzy (w kolejności opisu modułów) 
Dorota Tomaszewicz, Piotr Koziol, Kinga Bogdańska,  
Tomasz Janiak

• Badania pre i antes uczniów – Małgorzata Gotlib

• Wywiady pogłębione – Małgorzata Gotlib

• Redaktorka Raportu – Małgorzata Gotlib

Pełna wersja Raportu z programu MENTOR  
dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej  
na www.ciedu.eu/mentor/.

Małgorzata Gotlib

Psycholog z pasji. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Pomaga im zrozumieć siebie i uwolnić ich potencjał, aby stali 
się jak najlepszą wersją siebie i doświadczali życia w pełni.
Passionate psychologist. Works with children, youth and adults. 
She is giving them necessary tools and resources so they could 
reach their full potential and understand who they are.

Summary of the Report on MENTOR program

Streszczenie Raportu z programu MENTOR
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MENTOR is an exceptional initiative, which developed with 
the incorporation of the Center for Innovative Education. 
It is addressed to inspiring teachers from smaller towns 
and villages across Poland who have been suggested 
by their former students. Each appointed teacher was 
permitted to come to the MENTOR workshops with 
colleague from his/her school. By this we wanted to build 
bounds between teachers at a level of their school’s 
community, easier exchange of experience and quicker 
decision upon signing up for workshops. 30 teachers 
participated in the workshops (“MENTOR teachers”).

The most important aim for the MENTOR workshops 
was increasing effectiveness of t pedagogic work 
of the teachers participating in them, and in the 
future initiation of a public debate on necessary 
implementation of changes in the off icial education 
system. In the foresight Center for Innovative Education 
aims at popularizing MENTOR program in Poland.

Summary of the Report on MENTOR 
program was prepared by:
• Foreword: Dr Grażyna Czetwertyńska

• Introduction: Joanna Bochniarz

• Millward Brown Research – Millward Brown

• Workshops’ description: trainers (in order of module’s 
description) Dorota Tomaszewicz, Piotr Koziol, Kinga 
Bogdańska, Tomasz Janiak

• Pre and antes research on students – Małgorzata Gotlib

• Depth interviews – Małgorzata Gotlib

• Report edition – Małgorzata Gotlib

Full Report of the MENTOR program is available in Polish and 
English version at www.ciedu.eu/mentor/.

Within MENTOR program the Center realized: (i) research 
of most commonly used teaching methods by the MENTOR 
teachers (conducted by Millward Brown); (ii) research over 
a group of MENTOR teachers’ students on their motivation 
and methods used by MENTOR teachers; (iii) four modules 
– 64 hours of training devoted to MENTOR teachers based 
on innovative methods in education, including neurodidactics; 
(iv) participation of MENTOR teachers in interdisciplinary 
camp organized by the Polish Children’s Fund; (v) research 
over the same group of MENTOR teachers’ students after 
the MENTOR workshops - research regarded possible changes 
in the way of teaching and motivating, and (vi) depth interviews 
with eight MENTOR teachers at the end of workshops. 

Within the project the teachers learned about motivation 
methods and got to know effective ways of equipping young 
people with competencies expected from them by the 
employers, ie. how to stimulate in students capabilities to 
work in teams, how to be more aware of their strengths, 
how to communicate better and how to enhance imagination.

Summary of the Report on MENTOR program

Streszczenie Raportu z programu MENTOR
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ORGANIZER / ORGANIZATOR

Centrum Innowacyjnej Edukacji to fundacja działająca na rzecz 
rozwoju edukacji, w szczególności przez popularyzację nowoczesnych 
metod uczenia się oraz społecznego, zawodowego i osobistego 
rozwoju obywateli oraz wspieranie integracji społeczno-zawodowej. 
To nowa inicjatywa edukacyjna, która ma być wiarygodnym 
sprzymierzeńcem pedagogów. Jej celem jest wzmocnienie pozycji 
najlepszych polskich nauczycieli w ich pracy z młodymi ludźmi oraz 
w systemie oświaty, który pod ich wpływem pozytywnie się zmienia.
Drugą grupą odbiorców jest młodzież. Polski system edukacji nie 
wyposaża jej w podstawowe narzędzia ułatwiające podejmowanie 
bardziej świadomych decyzji życiowych. CIE stoi na stanowisku, 
że jest naszym zobowiązaniem pomagać młodym ludziom 
w znalezieniu się w szybko zmieniającym się świecie. Poczucie 
przegranej, powszechne w wielu środowiskach młodzieżowych 
jest porażką całego naszego społeczeństwa i trzeba skutecznie 
je zwalczać. Można to zrobić tylko poprzez konsekwentne 
budowanie zaufania młodzieży do bardziej doświadczonych 
i przychylnych im dorosłych, wspólne odkrywanie kompetencji 
miękkich, jak praca zespołowa, dobre relacje, współodpowiedzialność 
i przejmowanie odpowiedzialności za własne życie.
Wraz z inauguracją Centrum powstał program MENTOR, skierowany do 
nauczycieli, którzy potrafią zainspirować uczniów i są nieustannie gotowi 
na wyzwania mentorskie. W ramach projektu zorganizowany zostanie 
cykl warsztatów dla nauczycieli. Dzięki nim, poznają metody jak skutecznie 
wyposażyć młodzież w kompetencje oczekiwane przez przyszłych 
pracodawców. Dowiadują się też, jak stymulować w uczniach umiejętność 
pracy w grupie, rozwijać świadomość mocnych stron, doskonalić 
komunikację werbalną i pozawerbalną oraz rozbudzać wyobraźnię.

Center for Innovational Education is a foundation working for 
educatioǹ s development, especially through popularizing modern 
methods of learning- social, career and self-development of citizens 
as well as supporting social and vocational integration. This fresh 
initiative aims to reinforce educators in their careers. Its goal is 
to aid the best Polish pedagogues in their work with youth in an 
educational system changing in a positive way under their influence.
The second target group is youth. Polish educational system does 
not provide it with basic tools which could simplify making more 
conscious decisions about their lives. CIE aims to help adolescents 
deal with today`s rapidly changing world. The sense of loss, common 
in youth environment is a defeat for our whole society and it is 
crucial to work against it effectively. The only way to achieve it is to 
consistently build youth`s trust towards more experienced, friendly 
adults and explore interpersonal skills such as teamwork, friendly 
relations, shared responsibility and taking amenability for onè s life.
Together with the inauguration of the Center the MENTOR programme 
has arised. It̀ s aimed at educators who have the capability to inspire 
their students and are constantly ready for new challenges. The 
major part of the project is a series of workshops for teachers. 
Thanks to them, they learn how to effectively equip youth with 
competences that will be required by their future employers. They 
also learn how to stimulate the skill of teamwork with their students, 
develop self-awareness of pupils̀  strengths, improve both non and 
verbal communication and how to stimulate onè s imagination.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania f ilantropijne Grupy PZU, 
które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.  
„Budujemy partnerstwa” – to jej motto, które realizuje poprzez 
wieloletnią współpracę z partnerami strategicznymi. Wśród nich 
przeważają organizacje pionierskie – wprowadzające nowatorskie 
pomysły w nauczaniu i odpowiadające na potrzeby i problemy 
w systemie oświaty (np. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czy 
Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości). Wspieranie edukacji 
to priorytet jej działań, dlatego dąży do zapewnienia warunków 
rozwoju najzdolniejszym uczniom i studentom. Wieloletnia 
działalność Fundacji PZU na polu edukacji została także nagrodzona 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską 
Agencję Prasową tytułem Popularyzator Nauki 2014.

The PZU Foundation has been implementing philanthropic 
activities of the PZU Group since 2004, within its strategy of social 
commitment. While helping practitioners achieve their goals, the 
Foundation embarked on its own mission to “We build partnerships”, 
investing in long-term cooperation with strategic partners.
Most of the Foundation’s projects involve interdisciplinary measures 
in providing aid to education as it engages its partners to f ill in the 
gaps in the Polish educational system and encourage it for innovatory 
changes. The Foundation’s efforts have been recognized by the 
Ministry of Science and Higher Education and the Science in Poland 
portal of the Polish Press Agency with the award of the Science 
Popularizer 2014 – a title, which is bestowed on institutions that make 
the greatest contribution to the promotion of science in Poland.

STRATEGIC PARTNER / PARTNER STRATEGICZNY 
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Dziękujemy Konfederacji Lewiatan 
za użyczenie miejsca  
na warsztaty MENTOR.
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Millward Brown – to międzynarodowy koncern badawczy zajmujący 
się badaniem opinii publicznej. Rozwój zasobów intelektualnych 
i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii 
w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Priorytetem 
w działalności badawczej Millward Brown jest zdobywanie doświadczenia 
i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, 
aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy. Instytut realizuje 
badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak 
i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

Fundacja FEMXA – została stworzona w 2014 jako polskie przedstawicielstwo  
Grupy Femxa. Grupa FEMXA to lider w hiszpańskiej branży szkoleniowej. 
Specjalizuje się we współpracy z administracją publiczną oraz z branżą edukacji 
zawodowej i licealnej. Pełni rolę eksperta i angażuje się w międzynarodowe 
projekty dotyczące f inansowania projektów publicznych. Grupa obecna jest 
w takich krajach jak: Kolumbia, Meksyk, Peru, Rumunia i od roku Polska. 
Do głównych celów Femxa w Polsce należy rozwijanie wszelkich rodzajów 
aktywności związanych z formalnym zdobywaniem edukacji jak i z nieformalnymi 
formami kształcenia się jak np.  kursy korespondencyjne, wieczorowe, 
zarówno w klasie jak i poprzez Internet, szkolenia zawodowe wszelkiego 
rodzaju, zwiększenie kwalif ikacji zapracowanych osób aktywnych zawodowo, 
które są aktywne zawodowo we wszystkich sektorach gospodarki. 
Fundacja realizuje również działania zmierzające do opracowania 
tematyki badań, rozwoju i innowacji technologicznych w zakresie szkoleń 
skoncentrowanych na konkretnym regionie, sektorze i polu działania w skali 
krajowej i europejskiej w świetle zamówień publicznych. Zakres tematyczny 
obejmuje głównie szkolenia społeczne, gospodarcze, środowiskowe 
i obszar nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem społecznym, 
które od ponad 30 lat prowadzi autorski program merytorycznego 
wspierania uczniów wybitnie zdolnych. Pod opieką Funduszu znajduje się 
co roku ponad 500 uczniów o uzdolnieniach naukowych i artystycznych. 
Fundusz zapewnia im możliwość nieodpłatnego udziału w wybranych 
warsztatach, obozach naukowych i artystycznych, seminariach i stażach 
badawczych. Wszyscy naukowcy i artyści pracujący z młodzieżą, od 
najwybitniejszych specjalistów po studentów, pracują jako wolontariusze.

Centrum Nauki Kopernik to największe i najpopularniejsze centrum 
nauki w Polsce. Jego celem jest zachęcanie do osobistego zaangażowania w poznanie 
i zrozumienie świata. Nowe przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze, podejmowane 
przez Centrum Nauki Kopernik, to Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. 
Będzie to pierwszy w Polsce ośrodek eksperymentalny zajmujący się badaniem, 
opracowywaniem oraz testowaniem nowatorskich form i metod edukacyjnych. 

Agencja BC MFD Media Communications – doświadczona 
Agencja PR odpowiedzialna za kompleksową koordynacje projektu, 
a w szczególności: organizację warsztatów oraz konferencji dla środowiska 
pedagogicznego, współpracę z mediami, współpracę z partnerami.

Organizer and partners

Organizator i partnerzy
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