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Dlaczego ubiegaliśmy się  o realizację tego projektu?

Projekt Nowa szkoła -Nowy Start to jeden z elementów budowania nowej
marki w zakresie edukacji, próba wykorzystania skutków reformy edukacji do
stworzenia nowoczesnej placówki kształcącej młodych ludzi świadomych
swoich mocnych i słabych stron, cechujących się odwagą do szukania nowych
rozwiązań, posiadających nie tylko wiedzę, ale i kompetencje kluczowe
niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie, biegle
posługujących się językiem angielskim i świadomych znaczenia
wielojęzyczności w dzisiejszym świecie. Chcieliśmy, aby nasza szkoła
wyróżniała się najwyższą jakością oferty edukacyjnej, nauczycielami
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stosującymi najnowsze metody, pokazującymi uczniom swoim przykładem, że
uczymy się przez całe życie. Poprzez inspiracje pochodzące z wielu różnych
europejskich centrów kształcenia (Irlandia, UK, Malta, Hiszpania) oraz
współpracę z partnerskimi liceami z Francji i Włoch, zależało nam, by znaleźć
własną ścieżkę rozwoju, która umożliwiłaby wykształcenie u naszych uczniów
kompetencji XXI wieku, co w połączeniu ze znajomością języka dałoby
uczniom podstawy do ich dalszego rozwoju na wybranym przez siebie
kierunku, a także umożliwiłaby im poruszanie się w środowisku
międzynarodowym oraz sukcesy na europejskim rynku pracy.

Co chcieliśmy osiągnąć poprzez realizację projektu?

Chcieliśmy, aby nasza szkoła wyróżniała się najwyższą jakością oferty
edukacyjnej, nauczycielami stosującymi najnowsze metody, pokazującymi
uczniom swoim przykładem, że uczymy się przez całe życie. To właśnie
realizując projekty uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji miękkich
i dostrzegania mocy współpracy. Podobnie nauczyciele - wyjście z własnej
strefy komfortu, wspólna praca nad projektem, lekcje otwarte, zaangażowanie
w budowanie marki szkoły może bardzo pozytywnie przełożyć się na poczucie
wspólnoty, a poczucie wpływu na kreowanie własnego miejsca pracy to
podstawowy element wpływający na zaangażowanie pracowników.
Nauczyciele stale podnoszący swoje kompetencje to doskonały wzór dla
uczniów, jako, że dzieci i młodzież uczą się głównie poprzez przykład. Aby
zaszczepić w młodzieży chęć do współpracy, należy samemu poznać i uznać
korzyści, jakie przynosi, aby rozwijać umiejętność kształcenia się przez całe
życie, samemu trzeba się kształcić.

Jakie działania projektowe zrealizowalismy?

W projekt zaangażowanych było 15 pracowników szkoły, w tym trzech
anglistów, jeden germanista, nauczyciel języka hiszpańskiego, dwóch
nauczycieli matematyki, nauczyciele: historii, języka polskiego, wychowania
fizycznego, biologii, geografii, psychologii (będący jednocześnie psychologiem
szkolnym), dyrektor szkoły (będący również nauczycielem geografii), oraz
sekretarka.



Projekt trwał dwa lata i w jego ramach zostały zrealizowane wszystkie
zaplanowane działania. Pierwszy rok realizacji poświęcony był na
przygotowanie językowe i kulturowe uczestników do udziału w kursach za
granicą oraz szkolenia nauczycieli z wykorzystania możliwości platformy
e-Twinning. Uczestnicy kursu stworzyli w szkole Profesjonalną Społeczność
Uczących Się, w ramach której uczyli się od siebie nawzajem w ramach m.in.
szkoleń, warsztatów i lekcji otwartych. W latach 2021 oraz 2022 odbyły się
szkolenia językowe General English, metodyczne szkolenia językowe, kursy
CLIL oraz dwie mobilności typu job shadowing. Dwa ostatnie były
przygotowaniem do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w szkole, a
także umożliwiły kadrze kierowniczej poznanie rozwiązań stosowanych w
szkołach europejskich oraz przeniesienie najlepszych z nich na grunt naszej
placówki.

Jakie rezultaty przyniósł projekt?

Działania projektowe pozwoliły dużej grupie nauczycieli nabyć lub rozwinąć
znajomość jęz. angielskiego, poznać nowe rozwiązania metodyczne, które
wykorzystują w pracy z uczniami. Znajomość języka umożliwiła nauczycielom
zdobywanie wiedzy oraz materiałów dydaktycznych dostępnych w języku
angielskim. Powstały innowacje pedagogiczne, które były wdrażane na
lekcjach m.in. jęz. angielskiego, polskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
matematyki, chemii, biologii, WOSu i psychologii.
Wszystko to bezpośrednio wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły. Dzięki
kursom nauczyciele poczuli się pewniej posługując się językiem angielskim,
co sprawiło, że chętniej zaangażowali się w projekty międzynarodowe w
ramach eTwinning oraz Erasmus+, dzięki czemu działaniami objęliśmy
większą liczbę uczniów, co z kolei wpłynęło pozytywnie na ich rozwój
kompetencji językowych i innych kompetencji kluczowych.
We wrześniu 2022 r. otwarliśmy w szkole nasz pierwszy oddział
dwujęzyczny, który daje uczniom możliwość wykorzystania języka obcego w
jego funkcji poznawczej, a nie tylko komunikacyjnej. Dzięki dynamicznemu
środowisku do nauki oraz dużo lepszym wynikom maturalnym, jesteśmy
obecnie jedną z najchętniej wybieranych szkół ogólnokształcących w naszym
regionie.



Rezultaty, z których jesteśmy dumni:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA “Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów”
- wzmacnianie motywacji wewnętrznej i rozwijanie kompetencji miękkich
uczniów.”
Innowacja miała na celu zwiększenie skuteczności uczenia się poprzez
stworzenie warunków edukacyjnych, które pozwolą uczniom rozwijać
kompetencje niezbędne każdemu człowiekowi w codziennym życiu,
niezależnie od ścieżki zawodowej jaką obierze. Są nimi: wewnątrzsterowność,
umiejętność samodzielnego uczenia się - planowania i organizowania procesu
uczenia się, określania celów, określania kryteriów sukcesu, dokonywania
ewaluacji własnych działań, umiejętność krytycznego myślenia,
selekcjonowania informacji, współpracy, co otworzy proces uczenia się przez
całe życie. Innowacja była wdrażana przez rok, ale jej założenia, podejście do
ucznia, metody i techniki uczenia są wdrażane nadal w naturalnym procesie
edukacyjnym przez wielu nauczycieli naszej szkoły. Dzięki tej innowacji, nasi
uczniowie byli aktywni i uczyli się efektywnie podczas nauczania zdalnego, co
było najlepszym dowodem na rozwój ich wewnątrzsterowności i brania
odpowiedzialności za swój proces uczenia się.

https://ixlo.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2022/12/Wstrzymać_nauczycieli_
ruszyć_uczniów.docx.pdf

INNOWACJA PEDAGOGICZNA GO4CLIL - wprowadzenie elementów
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. W ramach tej
innowacji, nasi uczniowie używają języka angielskiego w różnych kontekstach
i dziedzinach nauki, uczą się w sposób aktywny, poprzez
międzyprzedmiotowe projekty, integrując wiedzę z różnych dziedzin.
https://ixlo.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2022/06/Karta-innowacji-pedagog
icznej-GO4CLIL.pdf

INNOWACJA PEDAGOGICZNA “Pronunciation and Storytelling: from
Phonemes to Fluency” – wzmacnianie i ćwiczenie umiejętności
mówienia na lekcjach języka angielskiego.” Innowacja, która zachęca
uczniów do przełamywania wielu barier, przede wszystkim strachu mówienia
przed publicznością, strachu mówienia w obcym języku. W ramach innowacji
organizowany jest w trakcie roku szkolnego Festiwal Poezji, podczas którego
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uczniowie czytają wybrane przez siebie wiersze, a także Festiwal
Opowiadanych Historii, podczas którego uczniowie opowiadają wylosowane
wcześniej krótkie historie. Uczniowie uczą się też udzielać prawidłowego
feedbacku oraz przyjmowania informacji zwrotnej od swoich koleżanek i
kolegów (przed Festiwalem Opowiadanych Historii opowiadają swoją historię
kilku osobom z klasy, i wysłuchują historii innych osób, wzajemnie pomagając
sobie ulepszyć techniki, wymowę, gesty). Ćwicząc język angielski, poznając
wiele nowych słówek i wyrażeń, bawiąc się akcentem i intonacją, uczniowie
integrują się ze sobą nawzajem oraz z nauczycielem.
https://ixlo.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2022/10/Pronunciation-and-Storyt
elling_-from-Phonemes-to-Fluency.docx.pdf

Profesjonalna Społeczność Uczących Się - dobra praktyka, dzięki której
nauczyciele, którzy są na to gotowi, otwierają się, dzielą się swoimi
pomysłami, swoją wiedzą z innymi za pomocą otwartych drzwi, szkoleń. Ta
społeczność wciąż się poszerza, rozwija.
https://ixlo.sosnowiec.pl/profesjonalna-spolecznosc-uczacych-sie/
Karta Koleżeńskiej Obserwacji Lekcji
https://ixlo.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2021/11/Karta-Obserwacji-Lekcji_
koleżeńska.pdf

Sposoby na ocenianie bez stopni (rubrics):
https://drive.google.com/drive/folders/1txAAh2TMyZrARJALTXFoKYul3uNqp9t
i?usp=share_link

Dzięki zagranicznym oraz stacjonarnym szkoleniom z języka angielskiego,
rozpoczęliśmy proces wyrównywania szans językowych naszych
pracowników, co pomogło nam uzyskać wizerunek Szkoły Europejskiej,
otwartej na transfer wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Objęcie
szkoleniami językowymi dyrektora, sekretarki oraz nauczycieli różnych
przedmiotów w celu rozwinięcia ich umiejętności językowych do poziomu
B.1/B.2, umożliwiło ich aktywne uczestnictwo w europejskiej edukacji oraz
zaangażowanie we wszelkie działania międzynarodowe zaplanowane w
Europejskim Planie Rozwoju szkoły, sprawne porozumiewanie się z
nauczycielami oraz gośćmi z innych krajów, podejmowanie zadań
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organizacyjnych, ale też realizowanie z młodzieżą projektów na mniejszą i
większą skalę w ramach swojego przedmiotu.

W zakresie umiędzynarodowienia placówki, osiągnięcia przerosły nasze
najśmielsze oczekiwania.
Kiedy aplikowaliśmy o grant na ten projekt, realizowaliśmy tylko jeden projekt
Erasmus+ KA229, w który były zaangażowane głównie dwie anglistki i
germanistka. Obecnie, po dwóch latach, szkoła realizuje łącznie cztery
projekty Erasmus+, w które aktywnie zaangażowane jest 40% grona:
1. projekt KA229 "helPing and Learning wiThout borderS" (jesteśmy
pomysłodawcą i głównym koordynatorem dla zespołu pięciu szkół
europejskich, projekt ma na celu rozwój kompetencji uczenia się i myślenia
uczniów za pomocą PLTS framework);
2. projekt KA227 "Creating SPACES for Creativity", w ramach którego ośmiu
uczestników raportowanego projektu, w tym dyrektor szkoły, wspólnie z
dwoma NGO oraz nauczycielami szkół partnerskich tworzą rezultaty
intelektualne w języku angielskim oraz polskim: praktyczny podręcznik dla
nauczycieli szkół średnich: "Jak uczyć kreatywnie", praktyczny podręcznik dla
uczniów szkół średnich: "Jak uczyć się kreatywnie?" oraz rekomendacje dla
nauczycieli, dyrektorów i edukatorów: "Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą
kreatywności?"
3. projekt SCH-121, runda budżetowa 2021 (który jest kontynuacją
raportowanego projektu, poszerzoną o mobilności długoterminowe oraz
grupowe uczniów);
4. projekt SCH-121, runda budżetowa 2022 (kontynuacja działań
międzynarodowych dla uczniów oraz nauczycieli, mających na celu rozwój
kompetencji kluczowych oraz kompetencji XXI wieku, a także rozwój oddziału
dwujęzycznego);
5. Aktualnie zaczynamy rekrutację do projektu SCH-121, runda budżetowa
2023, w ramach którego planujemy wdrożenie nowych podejść metodycznych
(STEAM) oraz wzbogacenie oddziału dwujęzycznego o nowe przedmioty.
Dzięki kontaktom oraz doświadczeniom pozyskanym w projektach, już sześciu
uczniów naszej szkoły wróciło zadowolonych z mobilności długoterminowych
w Hiszpanii oraz Irlandii, które trwały od 5 do 12 tygodni. Czterdziestu pięciu
uczniów wzięło lub w najbliższym czasie weźmie udział w zagranicznych
wymianach młodzieży. Przyjęliśmy trzy nauczycielki z Francji na job



shadowing oraz grupy uczniów z Rumunii, Finlandii i Gran Canarii, w tym
uczniów ze szkoły specjalnej w ramach mobilności grupowych.

Sosnowiec, wiosna 2021


