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Istniejąca od 2005 roku przy ul. Taczanowskiego International School of Poznań, 

autoryzowana przez International Baccalaureate Organization jako IB World School 002709, oferuje 

edukację od przedszkola do matury. Językiem wykładowym dla obecnie ponad 600 młodych ludzi 

rzeczywiście jest język angielski, ale wprawne ucho wychwyci na przerwach dziesiątki różnych 

języków, którymi posługują się uczennice i uczniowie pochodzący z ok. 40 różnych zakątków świata. 

Dzięki wizji zmarłego latem 2022 dr. Ryszarda Matuszewskiego oraz mgr Iwony Richter powstała 

wielonarodowa i wielokulturowa społeczność, która cieszy swoją różnorodnością, a jednocześnie 

każdego dnia generuje wyzwania i potrzeby nietypowe dla polskich szkół.  

Od potrzeby do projektu 

Mimo popularności szkoły, świetnych wyników wszelkich egzaminów i sukcesów 

absolwentów szkoły na uczelniach europejskich i światowych, a także w późniejszym życiu 

zawodowym, mimo kolejnych etapów rozbudowy infrastruktury szkoły…  nie udawało się zagłuszyć 

poczucia, że można więcej, inaczej, że są jeszcze ścieżki, którymi nie szliśmy. Czy jesteśmy dobrzy? 

Tak. Czy możemy być lepsi? Oczywiście! W roku 2019 dyrektor liceum Andrzej Michalczyk rzucił luźno 

myśl  „a może by tak jakiś Erasmus?”. Ziarenko zaczęło kiełkować – burze mózgów, dyskusje, 

pomysły…  

Stworzyliśmy Plan Rozwoju Szkoły https://isop.pl/wp-content/uploads/ISoP/EU/EUROPEJSKI

%20PLAN%20ROZWOJU%20SZKO%C5%81Y%20na%20lata%202020-2022%20pl.pdf) – konieczny 

element wniosku Erasmus+, który jednocześnie pozwolił nam nazwać po imieniu potrzeby – 

chcieliśmy się doskonalić metodycznie i językowo, chcieliśmy skonfrontować nasz warsztat pracy z 

nauczycielami z innych krajów, chcieliśmy zasiąść znowu w szkolnej ławie i poddać się innowacyjnym 

metodom nauczania, aby następnie zaszczepić je w naszej szkole i wzbogacić o nie nasze lekcje. To 

zysk nie tylko dla nas samych, ale przede wszystkim dla naszych uczniów. Chcieliśmy też podnieść 

nasze kwalifikacje w pracy z uczniami wyjątkowymi, aby zapobiegać ich wykluczeniu i lepiej 

odpowiadać na potrzeby naszej unikalnej społeczności szkolnej. Te wszystkie potrzeby zaspokoić 

mogły tylko szkolenia zagraniczne. Teraz pozostawało już tylko przekonać do tej idei Agencję 

Narodową Erasmus+.  

Wniosek złożyliśmy w lutym 2020 r., lista beneficjentów opublikowana została przez Agencję 

Narodową Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w czerwcu 2020. W międzyczasie 

rozpoczęła się pandemia – decyzja o realizacji projektu poprzedzona była zatem wieloma dyskusjami, 

bo warunki zdecydowanie się zmieniły. We wrześniu 2020 r. podpisaliśmy jednak umowę finansową, 

nasz projekt „Lepsza ISoP” otrzymał kod 2020-1-PL01-KA101-078512 (https://2014-2020.erasmusplus

.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Komunikat_wyniki_SE_KA1_2020.pdf). 

Niezwłocznie przelano na konto szkoły pierwszą transzę przyznanego nam finansowania 

(80%) w wysokości 45 931 EUR. Druga transza przelana zostanie po zakończeniu projektu, a jej 

wysokość uzależniona jest od oceny jakości realizacji projektu. 
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No to jedziemy! 

Lwia część finansowania w tego typu projekcie przeznaczona jest dla nauczycieli 

wyjeżdżających na kursy, każdy z nich dostaje w zaokrągleniu 1000 EUR na tydzień wyjazdu, z czego 

opłaca kurs, podróż, noclegi i pobyt. Nie jest to może kwota pozwalająca spać w luksusowych 

apartamentach, ale wystarcza w zupełności na przyjemny pobyt bez głodowania. Szkole przyznane 

jest też tzw. wsparcie organizacyjne, z którego finansować można ubezpieczenia, zakup potrzebnych 

materiałów czy gratyfikacje dla osób zaangażowanych w realizację projektu. 

Większość nauczycieli ISoP zdecydowała się na kursy 2-tygodniowe. Wyjeżdżaliśmy latem 

2021 i 2022 do Irlandii, Hiszpanii, Niemiec, na Maltę na kursy języka angielskiego, ale też na kursy 

CLIL, STEM, zarządzania klasą i konfliktami, inkluzji uczniów wyjątkowych i mindfulness. W fazie 

przygotowań opracowaliśmy pakiety informacyjne o miejscach, do których jechaliśmy. 

Czy pojawiły się trudności? Oczywiście!!! Potknęliśmy się o brexit, okazało się, że Wlk. 

Brytania nie za bardzo ma ochotę wywiązywać się z wcześniej zawartych umów, więc byliśmy 

zmuszeni zmienić  Wlk. Brytanię na inne kraje. Niebagatelną przeciwnością losu była też pandemia, i 

to nie tylko z przyczyn obiektywnych takich jak obostrzenia w kwestii wjazdów, szczepień, 

lockdownów, testów, zamykania szkół oferujących kursy, czy odwoływania tychże. Nie zapominajmy 

o czynniku ludzkim – po prostu o strachu o rodzinę, o siebie, w końcu też o niespodziewanych 

zachorowaniach. Na dokładkę wybuchła wojna w Ukrainie, puszka Pandory nie chciała się zamknąć. 

Zdarzyły się nieprzespane z nerwów noce, ronione łzy, parę osób ostatecznie nie zdecydowało się na 

wyjazd, ale znaleźli się na te miejsca inni chętni. Momentami przypominało to żonglerkę zbyt 

wieloma piłeczkami na raz, również w obliczu rosnących cen. Każdy problem wymagał kontaktu z 

opiekunem projektu w Agencji Narodowej, ale zawsze otrzymywaliśmy niezbędne wyjaśnienia i zgody 

– także na wydłużenie projektu o dodatkowe 3 miesiące, tak więc w końcu udało nam się zrealizować 

warunek konieczny do dalszych działań: 22 osoby wyjechały na szkolenia, wróciły całe, zdrowe, 

bogatsze o dyplom ukończenia kursu oraz o pakiet wrażeń, wspomnień i nowej wiedzy.  

Przez wszystkie te miesiące kontaktowaliśmy się intensywnie między sobą, niejednokrotnie 

przez Google meets, grupę na Whatsapp o szumnej nazwie „Erasmusop”, a o wrażeniach z wyjazdu 

donosiliśmy regularnie na blogu https://erasmusop.blogspot.com/. Jest tam mnóstwo zdjęć 

roześmianych twarzy i bardzo ciekawych opowieści, to naprawdę pasjonująca lektura, do której sami 

chętnie wracamy. 

I to koniec? Skądże znowu, to dopiero jest początek najważniejszego etapu projektu. 

Nie, nie pojechaliśmy sobie na wycieczki. Te wyjazdy to inwestycja w nas samych, inspiracja 

do zmian, do których obliguje nas też Agencja Narodowa, ponieważ zadeklarowaliśmy je w projekcie. 

Zaczęliśmy od napisania raportów z wyjazdów, wyrobienia Europass Mobility – unijnego 

certyfikatu uzyskanych kompetencji - a zaraz potem zaczęliśmy się wzajemnie szkolić. Każdy z nas 

prezentował w formie warsztatów nowe metody, narzędzia, formy aktywizacji uczniów, sposoby 

zarządzania klasą i organizacji lekcji. W tych naszych spotkaniach brali również udział nauczyciele 

spoza grupy uczestników projektu, ponieważ chcemy wdrażać nowości w całej szkole. Czasami te 

https://erasmusop.blogspot.com/


 
 

nowości zaskakują - do czego przydaje nam się kurs mindfulness naszej pani psycholog? Przerywniki 

w formie ćwiczeń relaksacyjnych nie tylko umilały nam intensywną pracę w niektóre soboty, ostatnie 

dni sierpnia, czy wrześniowe lub październikowe popołudnia, lecz zastosowane na lekcjach pozwolą 

na chwilę oddechu naszym uczniom. Wbrew niektórym opiniom wpływają one bowiem na poprawę 

koncentracji, czy na uspokojenie uczniów nadaktywnych, więc te parę minut to nie jest strata czasu. 

Aby „nauka nie poszła w las”, przygotowaliśmy scenariusze lekcji, które udostępniamy sobie 

nawzajem, ale są one dostępne też dla szerszego grona odbiorców na stronie szkoły, niebawem w 

social mediach. Tu też zamieszczamy informację o terminie i programie Konferencji Metodycznej 

ISoP.  

Z wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów narodził się Reflection Day, którego 

pierwsza edycja miała miejsce 6. października – to dzień, który organizują sami uczniowie, od nich 

wychodzą pomysły, co można robić w szkole w dniu bez lekcji, w dniu dającym okazję do refleksji na 

temat szkoły samej w sobie, potrzeb, zmian - takim dniu projektowym. 16. grudnia 2022 nastąpiła 

kolejna odsłona, kiedy to realizowane były pomysły uczniów oraz odbyły się warsztaty na temat 

świadomości politycznej młodych ludzi, prowadzone przez poznanych na innym evencie Erasmus+ 

Eljub prelegentów z Blick auf Politik. 

Nasze wyjazdy zaowocowały też nowymi kontaktami – w styczniu 2023 r. ma miejsce wizyta 

nauczycieli ze Słowacji na job shadowing - chcą popatrzeć, jak uczymy. Z czasem pewnie my ich 

odwiedzimy. A może wspólnie stworzymy nowy projekt? Mamy w zanadrzu kontakt w Hiszpanii… 

Pomysłów jest co niemiara, ponieważ przekonaliśmy się, że Erasmus+ daje masę możliwości 

rozwoju, zwłaszcza że w nowej perspektywie finansowej na lata 2022-27 w projekcie zawrzeć można 

różne formy rozwoju i doskonalenia dla uczniów, nauczycieli, ale i wszystkich innych pracowników 

szkoły. A jesteśmy ambitnym zespołem, któremu się chce. Otwierają się nowe perspektywy, świat się 

zmienia, coś się kończy, coś się zaczyna. Chcemy być nadal szkołą na miarę czasów. 

 

 


