
 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUS ZU SPOŁECZNEGO. 

SOPOT – TOKIO 

 
Jesteście grupą pięciu nauczycieli, którzy biorą udział we wspólnym projekcie 
„Wielcy odkrywcy” wdrażającym innowacyjne sposoby nauczania w klasach 
integracyjnych w klasach 1.-3. metodą Sylvio Andreottiego (wymyśl proszę o co 
chodzi). 

Stoicie przed ważną decyzją wyboru spośród siebie osoby, która będzie 
reprezentować wasz team na międzynarodowej konferencji pedagogicznej, 
która odbędzie się tym razem w Madrycie – w terminie od 1 do 8 grudnia 
2013 r. (w zeszłym roku odbyła się w Bukareszcie, a dwa lata temu w Brnie). 
Materiały na konferencję zostały przygotowane przez jedną z Was i wystarczy 
je wydrukować. 

Druga decyzja, którą musicie podjąć to wybór osoby, która będzie 

odpowiedzialna remont świetlicy (3 sale) w terminie od 1 do 8 grudnia 2013 r. 

Pięć lat temu przeprowadzany remont (malowanie, tynkowanie, układanie 

parkietów, przestawianie mebli itp.) wprowadził tyle bałaganu i chaosu  

w waszej pracy, że postanowiłyście w tym roku osobiście koordynować 

przebieg prac – osoba odpowiedzialna za to powinna pełnić stały nadzór nad 

brygadą remontową przez 7 dni od 8:00 do 18:00. 

Nie musisz uzyskać jednomyślnej zgody na proponowane przez Ciebie 

rozwiązanie. 

 Wystarczy, że uzyskasz konsensus w stosunku 3:2. 
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LENA 

Pracujesz w tej szkole od 15 lat i masz największe 

doświadczenie z całego zespołu. Dwa lata temu dowiedziałaś 

się o możliwości wzięcia udziału we włoskim projekcie 

„Wielcy Odkrywcy”. Zaraziłaś swoim entuzjazmem 

dziewczyny i właściwie dzięki Tobie teraz z sukcesem wszyscy 

siedzicie ze sobą przy stole.  

Jesteś pasjonatką i udział w tym projekcie potraktowałaś 

priorytetowo. Poświęciłaś mu bardzo wiele swojego 

prywatnego czasu i być może właśnie dzięki temu teraz 

możecie pochwalić się wynikami Waszych uczniów. Jako 

jedyna szkoła w pomorskim dostaliście wyróżnienie za efekty 

wdrażanych metod nauczania w klasach integracyjnych. 

Dostaliście też (znów jako jedyna szkoła w pomorskim) 

dedykowanego Wam stażystę, Włocha, który od 1 stycznia 

będzie z Wami w szkole przez najbliższe 6 miesięcy.  

W związku z tym, jeżeli ktoś ma zaprezentować w Madrycie 

Wasz projekt najlepszym kandydatem będziesz TY. Twój mąż 

jest odmiennego zdania i bardzo ucieszyłby się gdyby nie 

wybrano Ciebie na konferencję. Mogłabyś w tym czasie 

poświęcić więcej czasu rodzinie (dzieciom), wolałby żebyś 

została na miejscu.  
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ŁUCJA 

Pracujesz w szkole od 6 lat, a w projekcie „Wielcy Odkrywcy” 

jesteś od roku, ale już dałaś się poznać od najlepszej strony.  

W zeszłym roku wypchnięto Cię na konferencję z projektu 

Wielcy odkrywcy do Bukaresztu – gdzie pies z kulawą nogą 

nie chciał pojechać (efekty tej metodyki nie były wówczas tak 

spektakularne jak dziś) a teraz, gdy jest Madryt, to chętnych 

bez liku. Zrobiłaś wrażenie na publiczności podczas 

ubiegłorocznej konferencji, Twoja prezentacja pozostała w ich 

pamięci, ponieważ była błyskotliwa i dynamiczna, gratulowało 

Ci wielu ludzi a do Polski przyszła oficjalna pochwała, w której 

nazwano Cię włoskim diamentem. Jeśli ktoś ma zachwycić 

Włochów polskimi wynikami nauczania w klasach 

integracyjnych w tym roku to możesz być nią tylko TY. Jesteś 

pewna jednego, że za nic nie zgodzisz się pilnować ekipy 

remontowej. Nabałaganiłabyś więcej niż oni. 
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LUCYNA 

Pracujesz w szkole od 10 lat, a do projektu dołączyłaś pół roku 

temu. Znasz doskonale problematykę klas integracyjnych. 

Dołączyłaś do zespołu, bo właśnie zakończył się Twój udział  

w innym projekcie i chciałaś włączyć się w Wielkich 

Odkrywców. 

Oprócz bogatego doświadczenia i wysokich kompetencji 

merytorycznych jesteś systematyczna i dokładna, Twoją silną 

stroną jest planowanie i doprowadzanie projektów do końca.  

Jesteś autorką materiałów na konferencję.  

Na ich przygotowanie przeznaczyłaś 7 dni ciężkiej pracy – 

przejrzałaś tony dokumentów, dokonałaś analizy 

porównawczej ze szkołami z innych krajów. Tylko ty będziesz 

potrafiła rozwiać wątpliwości w trakcie prezentacji  

i odpowiedzieć na każde pytanie. Ślęczałaś przecież nad tym! 

Bardzo zależy Ci, aby wykazać się w jakimkolwiek 

samodzielnym zadaniu. Jesteś dobra i zależy Ci na tym, aby 

się wykazać. 
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LUIZA 

Pracujesz w szkole od 10 lat, a w projekcie Wielcy Odkrywcy 

jesteś od samego początku, tj. od 2 lat. 

Przejawiasz olbrzymią inicjatywę – jesteś kreatywna i masz 
wiele ciekawych pomysłów. Niejedno już widziałaś – byłaś na 
stażach w eksperymentalnych klasach integracyjnych  
w Wielkiej Brytanii i Holandii. 

Wiesz, że jesteś skuteczna, a Twoja pewność siebie otworzyła 

już niejedne drzwi. 

Twój angielski jest bezbłędny, a akcentu można Ci tylko 
pozazdrościć. Chyba jako jedyna z grupy myślisz biznesowo  
o Madrycie – może udałoby Ci się pozyskać na wyjeździe 
jakieś pieniądze albo udział w kolejnych projektach dla Was. 
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LEON 

Jesteś jedynym mężczyzną w tym zespole, w szkole pracujesz 

od 8 lat. Rok temu dołączyłeś do projektu „Wielcy Odkrywcy”  

i cieszysz bardzo, ze projekt odnosi spore sukcesy. Do tej pory 

zawsze kryłeś – ratowałeś skórę swoim koleżankom, bo jesteś 

merytorycznie dobry. Miałeś rok temu pojechać na 

konferencję do Bukaresztu, ale zachorowałeś i trzy tygodnie 

przeleżałeś w łóżku. Pamiętasz, jak obiecał Ci ktoś (nie 

pamiętasz już kto) , że w następnym roku pojedziesz.  

Rozumiesz, ze teraz Twoja kolej. Czujesz, że Madryt jest dla 

Ciebie. Tym razem Cię nie wykolegują i na pewno nie będziesz 

koordynować remontu. Nie jesteś tylko do czarnej roboty!!! 

Jeżeli się okaże, że nie pojedziesz do Madrytu, to na pewno 

nie weźmiesz się za remont !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 


