
NOWA SZKOŁA - 
NOWY START

2020-1-PL01-KA101-080645

czas trwania: 
1.12.2020 - 30.11.2022.

wysokość grantu:
47 153 EUR = 205 950,16 PLN



PLAN:

1. Przedstawienie celów projektu oraz planowanych rezultatów.
 

2. Działania projektowe.
3. Moje własne doświadczenia. Dlaczego warto?
4. Mobilności - kwestie praktyczne. 
5. Produkty projektowe
6. eTwinning - kilka podstawowych rad.
7. Pytania. 



CELE:

JĘZYK ANGIELSKI
# Wyrównanie szans językowych naszych pracowników - wizerunek Szkoły 
Europejskiej, otwartej na transfer wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk

NOWE METODY EDUKACYJNE -NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
# Możliwość nauki tego języka na najwyższym poziomie, w sposób kreatywny, 
dostosowany do potrzeb uczniów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz 
odpowiednich pomocy dydaktycznych

NOWE INNOWACYJNE PROGRAMY NAUCZANIA 
# Wdrożenie nauczania dwujęzycznego, wprowadzania elementów języka 
angielskiego do programów nauczania różnych przedmiotów

INTEGRACJA grona nauczycielskiego 
# Wzmocnienie współpracy 
#Uczenie się od siebie nawzajem



ZAPLANOWANE PRODUKTY:

1. Otwarcie oddziału dwujęzycznego

2. Wdrożenie kreatywnych metod aktywnych na lekcjach języka angielskiego 

3.  Wdrożenie innowacji:
# Develop Your Own Pronunciation (lekcje j. angielskiego)
# Hear English (różne przedmioty)

4. Utworzenie Profesjonalnej Społeczności Uczącej Się
Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu będą prowadzili przygotowane przez siebie 
szkolenia/ warsztaty dla wszystkich chętnych z nabytych podczas projektu 
umiejętności.



DZIAŁANIA: 
SZKOLENIA JĘZYKOWE:

● Fluency and English Language Development for Educational Staff, 2 
weeks, ETI Malta:
Ewelina Stasik, Izabela Zaręba-Daniel, Leszek Śliwiński, Agata Heyda, 
Urszula Durnaś

● Activate Your English (B1+, B2), 2 weeks, Brighton : Adrian Mrówka

● Content and Language Integrated Language (CLIL), 2 weeks, Brighton : 
Krzysztof Brom

● Intensive English Course and CLIL for Teachers, 2 weeks, Dublin: 
Michalina Malinowska, Katarzyna Krzemińska

● Enhanced English Skills, 2 weeks, Edinburgh, Katarzyna Baca



SZKOLENIA METODYCZNE:

● Spice Up Your Teaching Ideas Methodology in Practice Today,  1 week: 
Patrycja Zbieranek-Pietraszczyk

● CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL, 2 
weeks, ETI Malta: Katarzyna Budziłek - Jurek

● CLIL in Secondary School: Make It Work, Make It Effective, 1 week, 
Tenerife, Renata Bartoś

● Pronunciation and Storytelling: from phonemes to fluency with Adrian 
Underhill 2 weeks, Cambridge, Katarzyna Baca



JOB SHADOWING 

Francja LA MADELEINE ,  LYCEE POLYVALENT VALENTINE LABBE :

1. Krzysztof Brom,

2. Renata Bartoś.

Włochy, Palermo  Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Danilo Dolci" :

1. Michał Augustyniak

2. Leszek Śliwiński

3. Katarzyna  Budziłek-Jurek



Moje doświadczenia: ETI Malta 2014 

Profesjonalne szkolenie i nowe kontakty z ludźmi z całej Europy.



Czas na naukę 



Oxford : Lake School 2015 

Zwiedzanie Oxfordu w ramach wycieczek ze szkoły. 



Niezapomniane chwile na zajęciach z najlepszym nauczycielem - Geraldine 

Do tej pory korzystam w pracy z tego, 
czego się wtedy nauczyłam. 



Moja Wspaniała Grupa! Do tej pory przyjaźnię się z Taimi z Finlandii, Angeles z Hiszpanii, Kami z Czech i 
Gertrude z Węgier. Razem zrealizowałyśmy owocny projekt Erasmus+ dla uczniów. 



Cambridge 2019 Creativity

Homerton College i wspaniali nowi przyjaciele, z którymi do tej pory jestem w częstym kontakcie: Swapnil z Indii, 
Helen z Chin (pracująca na uniwersytecie Irlandii), Virginie z Francji, Tania z Hiszpanii, Paul z UK (pracujący w 
Makao)



Wspaniałe 
wspomnienia z 
kreatywnych 
zajęć, wycieczek i 
i wieczornych 
spotkań z 
nowymi 
kolezankami:D



Moja 
najlepsza, 
zwariowana 
grupa! :)



Adrian Underhill - moje 
marzenie na te wakacje! 
:D



Bournemouth 2019 Learning2Learn

Szkolenie “jeden na jeden” z Davem - 
wieloletnim dyrektorem szkoły średniej 
w Bournemouth. 

Szkolenie językowe z nastolatkami z całego 
świata  (Jamajka, Niemcy, Oman i in.)- 
odmłodziłam się ! :D



Czas na puby, pizzę i przyjaźnie...



Zachwycająca  przyroda w 
okolicach Bournemouth… 
i odpoczynek. 



Co dały mi szkolenia?

● Prywatnie - zmieniły moje życie, rozpaliły 
we mnie nowe pasje

● Wyposażyły mnie w wartość bezcenną - 
nowe przyjaźnie, niezapomniane chwile

● Poznanie kultury, zabytków, przyrody innych 
krajów

● Zawodowo - przede wszystkim wyrwały 
mnie z rutyny

● Przywróciły przyjemność z pracy
● Rozwinęły mnie - były dla mnie źródłem 

niezliczonej liczby inspiracji, pomysłów, 
gotowych materiałów, z których korzystam 
do dzisiaj, łatwiej jest mi prowadzić lekcje, 
są lepsze efekty przy mniejszym wysiłku

● Pomogły odpocząć, oderwać się, 
zresetować, nabrać dystansu, 

● Były owocnym czasem zainwestowania w 
siebie

● W obszarze współpracy europejskiej - 
zrozumiałam mechanizmy finansowania, 
nauczyłam się jak aplikować o granty

● Dzięki nowym międzynarodowym 
kontaktom oraz inspiracjom, napisałam 
sama trzy i współtworzyłam cztery projekty 
E+  dla uczniów, w ramach których 
nauczyciele i  uczniowie rozwijali 
kompetencje we współpracy ze szkołami  
z prawie wszystkich krajów europejskich 
(jeszcze więcej przygód, przyjaźni, 
inspiracji i okazji do samorozwoju)



Mobilności - kwestie praktyczne.

1. Podpisanie umów z uczestnikami.
2. Przelew grantu na konto uczestnika (po potwierdzeniu 

szkolenia przez szkołę).
3. Opłata za kurs (w tytule przelewu powinno być nazwisko 

kursanta, skrócona nazwa kursu, data rozpoczęcia kursu)
4. Zakup biletów lotniczych (kupujemy je bez bagażu, chyba 

że oferta jest elastyczna i mamy możliwość zmiany daty 
lotu).



Produkty projektowe
https://docs.google.com/document/d/1giiIqL1osQ0ieoHggmVKb38cXDKYSjB-4nn
REJ72A9w/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1giiIqL1osQ0ieoHggmVKb38cXDKYSjB-4nnREJ72A9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1giiIqL1osQ0ieoHggmVKb38cXDKYSjB-4nnREJ72A9w/edit?usp=sharing


eTwinning





Zapraszam na dwa moje seminaria: czwartek 18:00-20:00

Introduction to PLTS framework
https://live.etwinning.net/events/event/170458
The PLTS framework comprises of six skills that, together with the functional skills of English, mathematics and ICT, are essential to success in 
learning, life and work. The six personal learning and thinking skills are: Independent Enquiry Creative Thinking Reflective Learning Teamwork 
Effective Participation Self-Management I will explain how we can help our students develop their 21st century skills in our everyday school routine. 
The seminar will be based on the materials and knowledge I have got thanks to an amazing training on "Learning to Learn" by David Smith I 
completed in Richard Language College in August 2019 thanks to Erasmus+ KA101 project.
 

Project Based Learning and Cooperative Learning
https://live.etwinning.net/events/event/170464
PBL promotes such important skills as group work, autonomous learning, self-assessment skills, time planning, project work or oral and written 
expression skills. It improves student motivation, which translates into better academic performance and greater persistence in the study. During this 
seminar I am going to share the knowledge I and my colleague have got thanks to our participation in a PBL training in Florence and a job 
shadowing on PBL and Cooperative Learning in Spain in 2019 thanks to Erasmus+ KA 101 project. There will be some very practical tips and 
solutions we observed and now use in our everyday school practice .

POTRZEBNA APLIKACJA ADOBE CONNECT

https://live.etwinning.net/events/event/170458
https://live.etwinning.net/events/event/170458
https://live.etwinning.net/events/event/170464
https://live.etwinning.net/events/event/170464


Pytania ???



Dziękuję za uwagę!
Katarzyna Baca


