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28-30 października 

2016 

 

 

Aktywne metody nauczania: 

Active Listening. Rozmaite materiały i gry 

edukacyjne nastawione na uważne słuchanie i 

współpracę w grupie przy szukaniu rozwiązania 

danego problemu. 

Scored Discussion. Nauczyciel obserwuje uczniów 

podczas dyskusji i przyznaje im na bieżąco punkty  

(dodatnie lub ujemne). Ocenie podlegają zarówno 

treści merytoryczne wypowiedzi uczestników 

dyskusji, jak i ich zachowanie podczas wymiany 

myśli.Metodę tę opracował John Zola,. Stosował ją z 

dużym powodzeniem wśród uczniów szkół 

podstawowych, średnich, a także studentów. 

Fish Bowl.Dyskusja, w której co jakiś czas następuje  

rotacja pomiędzy osobami dyskutującymi,  a 

publicznością. 

Ways of group decision making. Metoda zapoznaje 

uczniów ze sposobami podejmowania decyzji 

grupowych w zależności od sytuacji w której się 

znajdują. 

Metoda Montessori.Istotną rolę w metodzie 

Montessori odgrywa otoczenie w jakim przebywają 

dzieci. Ważne, aby miejsca, w których dziecko uczy 

się były odpowiednio przygotowane, by praca z 

wybranymi materiałami była swobodna i łatwa. 

Wizyta studyjna w oddziale Montessori w N.Sączu 

założonym przez Julie Boudreaux. 

 

 

 

Julie Boudreaux (USA) 

Doświadczona nauczycielka j. 

angielskiego i j. francuskiego, 

dyplomowana menedżerka 

organizacji pozarządowych, 

trenerka i koordynatorka licznych 

projektów międzynarodowych. 

Założycielka oddziału Montessori 

w Nowym Sączu. 

 

Alicja Derkowska 

Dr matematyki, założycielka MTO 

i ZSS SPLOT, wieloletni prezes 

MTO w latach 1997-2011, 

odznaczona w 2010 r. medalem 

Komisji Edukacji Narodowej oraz 

w 2011 r. Krzyżem Oficerskim 

Orderu Polonia Restituta.Członek 

Steering Commitee of the 

World Movement for 

Democracy.Trenerka i 

koordynatorka licznych projektów 

międzynarodowych. 

 

 

27-29 stycznia  

2017 

 

Socratic Seminars. Uczestnicy zajęć szybko 

zauważają ogromne korzyści płynące z nauczania 

sokratejskiego, mianowicie postawienie ucznia w 

centrum procesu uczenia się, obdarzenie go 

szacunkiem i wolnością, ale i odpowiedzialnością, 

oraz przede wszystkim możliwość kształcenia 

umiejętności XXI wieku (komunikacji, współpracy, 

krytycznego myślenia i kreatywności). Ponieważ całe 

szkolenie ma charakter heurystyczny, w jego efekcie 

nauczyciele od razu będą potrafili przeprowadzić 

seminarium sokratejskie ze swoimi uczniami. 

John Zola (USA), reprezentuje 

amerykańskie stowarzyszenie 

Citizens for Engaged Communities. 

pracował jako nauczyciel wiedzy o 

społeczeństwie winnowacyjnej 

szkole New Vista w 

Boulder,Coloradooraz był 

dyrektoremPartnerstwa Szkól i 

Uniwersytetu Colorado. Podczas 

swojej 30. letniej kariery stosował 

wiele metod interaktywnych oraz 

rozwinął i prowadzi zajęcia metodą 

seminariów sokratejskich w wielu 

krajach na całym świecie. 

 

21 – 23 kwietnia 

2017 

 

Public Achievement (Osiągnięcia społeczne). Public 

Achievement (PA) to nazwa programu, który został 

zainicjowany w Stanach Zjednoczonych. Jednakże od 

1992 r. MTO w rozmaity sposób i w różnych 

okolicznościach, niezależnie i samodzielnie, 

wprowadzało części tego programu w swoich 

projektach. Program ten jest logicznym i naturalnym 

połączeniem i rozwinięciem działań podejmowanych 

przez nas w ubiegłych latach. 

Anna Różycka - Jarmolińska. 
Nauczycielka j. angielskiego z 

długoletnim stażem, egzaminator 

maturalny, członek MTO, trenerka 

programu Public Achievement w 

latach 2004-2012, uczestniczka 

projektu Comenius, prowadząca 

warsztaty w projektach MTO 

 



 

PA jest programem, który w bardzo praktyczny i 

naturalny sposób pomaga młodym ludziom stać się 

aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w 

rozwiązywanie problemów społecznych. Uczestnicy – 

bez względu na wiek – nabywają umiejętności 

potrzebne do skutecznego funkcjonowania w życiu 

publicznym i odkrywają, jak w ustroju 

demokratycznym zwykli obywatele mogą dokonywać 

niezwykłych rzeczy. Przekonują się, że grupa ludzi 

zdecydowana podjąć dobrze zaplanowana akcję może 

trwale zmienić na lepsze zastaną sytuację i mieć 

ważny wpływ na decyzje dotyczące ogółu. 

 

Agata Kita. 
Nauczycielka geografii i j. 

angielskiego,oraz geografii w 

języku angielskim.Członek MTO z 

długoletnim doświadczeniem 

trenerskim. Ekspert w dziedzinie 

PublicRelations dla organizacji 

pozarządowych i edukacyjnych, 

koordynator projektu Make a 

Connection w Polsce(Nokia). 

Trenerkaprogramu Public 

Achievement. 

 

Zena Richardson. 

Nauczycielka i dyrektorka szkoły 

podstawowej w Dalkeith, Szkocja. 

Doświadczony praktyk i trenerka 

programu PA. 

 

 

7-9 lipca  

2017 

 

Street Law (Prawo dla każdego lub „Dura lex, sed 

lex”) 

 Nasz program oparty jest na materiałach amerykańskiego 

programu „Street Law”, który zaadaptowaliśmy do 

rzeczywistości i potrzeb Polski. Pozwala on  młodzieży, a 

tym samym i dorosłym, zrozumieć, że społeczeństwo 

obywatelskie oparte jest na poszanowaniu prawa, 

które z kolei ma być skonstruowane tak, by służyć 

ludziom, a nie być skierowane przeciwko nim (jak to 

często bywało na terenach byłego ZSSR). Program nasz 

zapewnia swobodną wymianę poglądów oraz buduje 

bezpośrednie więzi międzyludzkie. Uczy też, że 

prawo nie jest po to, aby utrudniać obywatelowi 

swobodne funkcjonowanie, ale po to abyśmy czuli się 

bezpieczni. Program pomaga odbudować 

nadszarpnięty autorytet  władzy, tej bardzo bliskiej 

przeciętnemu obywatelowi (np. policjant) i tej na 

wyższym szczeblu (np.  członkowie władz 

centralnych). 

 
Projekt Erasmus Plus – międzynarodowe wymiany 

uczniów i nauczycieli.  

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-

2020.Opiera się na osiągnięciach europejskich 

programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 

25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich 

inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w 

latach 2007-2013. Program Erasmus+ został 

opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące 

w programie w zakresie efektywnego 

wykorzystywania potencjału kapitału społecznego 

oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby 

współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią 

stoją. 

 

 

Beata Budzik. 
Nauczycielka historii i WOS. 

Prezes MTO, autorka 

międzynarodowych projektów na 

rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego, stypendystka 

USAID, doświadczona 

trenerkaorganizacji pozarządowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Tokarska. 
Nauczycielkamatematykioraz 

angielskiego, a od 2014  

matematyki w j.angielskimw szkole 

dwujęzycznej. Szkolnykoordynator 

projektu InTime21 w ramach 

programu ErasmusPlus 

obejmującego współpracą siedem 

krajów europejskich. Uczestniczka 

w wymianach ze szkołami z USA 

oraz Izraela.  

 

 


