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Kurs: „Improving School Management: from Single 
Person to Common Strategy”.

Katarzyna Sikora, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Batorego w Chorzowie, w dniach 1-5.11.2021 r. uczestniczyła w Staff 
Mobility Course w Porto w Portugalii, w ramach prowadzonego przez 
szkołę projektu „Rozwój kompetencji w edukacji kluczem do sukcesu 

szkolnego”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność kadry edukacji szkolnej” (numer: 2020-1-PL01-KA101-

078915)



Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez DOREA Educational
Institute mający siedzibę na Cyprze. 

W kursie uczestniczyło 16 osób z następujących krajów: Litwa, Estonia, 
Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Słowenia, Grecja, Norwegia, a 
prowadząca kurs pochodziła z Mołdawii.



W czasie szkolenia nauczyciele i kadra zarządzająca z wymienionych 
wcześniej krajów pogłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu
komunikacji interpersonalnej, sposobów na integrację zespołu, metod
rozwiązywania problemów oraz sposobów rozpoznawania swoich 
predyspozycji i stylów kierowania zespołem. 

Uczestnicy kursu poznali bardzo dużo aplikacji umożliwiających 
uatrakcyjnianie i udoskonalanie procesu dydaktycznego.

Kurs prowadzony był w języku angielskim, co stanowiło wartość dodaną
umożliwiając kształcenie języka obcego.



Europass Mobility

Każdy z uczestników otrzymał Europass Mobility, a w nim 
wyszczególnione dziedziny i tematy, w jakich udoskonalił swoje 
kompetencje podczas kursu. Dziedziny te, to

- Activities/tasks carried out

- Job-related skills

- Language skills

- Computer skills

- Organisational/managerial skills

- Communication skills

- Other skills





Sposoby na integrację zespołu

Przykładowe, poznane w Portugalii sposoby na integrację zespołu to: 
“Secret Guardian Angel Game”, czy gra „What makes you special?”.  A 
o czym warto zyskać większą wiedzę? Np. o TedX (Ted's events), które 
są organizowane aby poszukiwać i odkrywać idee warte omówienia, o 
FAB LAB, które są na całym świecie (w Warszawie jest taka instytucja 
edukacyjna),  czy też Bully Box – darmowej aplikacji mającej na celu 
przeciwdziałanie zjawisku znęcania się nad słabszymi. 



Fishbone Diagram

Wart polecenia jest sposób rozwiązywania problemów pod nazwą „The 
Ishikawa Diagram” („Fishbone Diagram”). Jest to metoda mająca na 
celu określenie przyczyn wystąpienia jakiegoś problemu, co prowadzi 
następnie do wyciągnięcia wniosków i podjęcia działań zaradczych, a w 
rezultacie do jego rozwiązania. 



Aby dobrze współpracować z grupą (uczniów, nauczycieli) warto także 
poznać swój styl zarządzania, do czego, oprócz testów kompetencji (np. 
„disc test 123” w Google) mogą służyć także gry, np. „Who is the 
leader?”



Historia i kultura Portugalii

Podczas kursu uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę na temat 
historii i kultury Portugalii.





Każdy z uczestników otrzymał CERTIFICATE OF ATTENDANCE –
potwierdzenie udziału w kursie.


