
 

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY na lata 2020 - 2022 

International School of Poznan (ISOP) to szkoła międzynarodowa, oferująca edukację w systemie 
International Baccalaureate dla uczniów w wieku od 4 do 19 lat, będących przedstawicielami różnych 
narodowości i kultur. Językiem wykładowym i językiem komunikacji na poziomie kanałów: 
administracja-nauczyciele-uczniowie-rodzice jest język angielski. Realizujemy też polską podstawę 
programową w dwujęzycznych klasach VII, VIII oraz I i II LO. 
 

Dla większości naszych uczniów język angielski nie jest językiem ojczystym. Zadaniem 
nauczycieli języka angielskiego jest przygotowanie uczniów o różnych umiejętnościach i zdolnościach 
językowych do egzaminów z języka angielskiego oraz do skutecznego zdobywania w tym języku 
wiedzy z różnych przedmiotów. Jednocześnie zadaniem nas wszystkich jest stworzenie przyjaznego 
środowiska i optymalnych warunków nauki dla wszystkich uczniów, którzy wnoszą do naszej szkoły 
nie tylko swą odrębność kulturową i językową, ale i bagaż doświadczeń z różnych systemów 
szkolnictwa. 

Pragniemy stwarzać coraz lepsze warunki rozwoju zarówno dla Polaków, którzy wchodzą w 
środowisko wielokulturowe i wielojęzyczne, jak i dla obcokrajowców, którzy, przeniesieni ze swojego 
otoczenia, muszą się odnaleźć i zintegrować w nowej rzeczywistości, co zależy też od naszego 
zrozumienia specyfiki kulturowej naszych uczniów i umiejętności adekwatnego reagowania w 
sytuacjach konfliktowych, czy w przypadku problemów indywidualnych. 

Nasi absolwenci w ok. 90% wybierają zagraniczne renomowane uczelnie, takie jak 
Maastricht, Bocconi, Oxford, Queens, Uniwersytet Seulski, MIT itd.. Wielu z nich podejmuje praktyki i 
docelowo pracę w krajach UE, stając się obywatelami Europy. Wymaga to od nas uwzględniania 
również tego aspektu w toku nauczania - przygotowania uczniów pod względem językowym i 
kulturowym tak, aby nikt nie czuł się wykluczony ani w trakcie nauki w naszej szkole, ani po jej 
ukończeniu; a dzięki temu miał możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału i rozwinięcia 
swoich talentów. 

Nasz zespół stara się wychodzić poza schemat, szukać nowych i lepszych rozwiązań, nadążać 
za zmieniającymi się realiami i aktualizować swój warsztat pracy. Kadra naszej szkoły to w 
przeważającej liczbie Polacy, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Nauczyciele 
opanowali ten język na takim poziomie, że mogą efektywnie wykładać przedmioty specjalistyczne. 
Korzystaliśmy ze szkoleń International Baccalaureate Organization (IBO), które pomyślane są bardziej 
jako instruktaż zapoznający ze specyfiką nauczanych przedmiotów (brakuje szkoleń dla 
doświadczonych w systemie nauczycieli) lub mają formę tutoriali online, w większości odpłatnych. 
Jeśli tylko jest to możliwe, korzystamy ze szkoleń oferowanych przez polski system szkolnictwa, są 
one jednak sprofilowane pod potrzeby polskich szkół i nie pozwalają nam doskonalić warsztatu 
pedagogiczno – metodycznego specyficznego dla naszej szkoły. Szkolenia i partnerstwa online, 
proponowane np. na platformie eTwinning są cennym wsparciem, nie są jednak odpowiedzią na 
wszystkie nurtujące nas wątpliwości i nie pozwalają nam nabyć doświadczeń międzykulturowych. 
ISOP stanowi swego rodzaju wyspę w polskim systemie edukacji, stąd też trudno nam współpracować 
ze szkołami w bliskim otoczeniu. Nasza kadra, mimo że dobrze wykształcona i wspierana 
specjalistycznym wyposażeniem sal lekcyjnych, ma zatem ograniczone możliwości doskonalenia 
swojego warsztatu, a to z kolei niesie ze sobą niebezpieczeństwo popadania w rutynę i spadku 
motywacji, u nauczycieli, a w konsekwencji - u uczniów. 
 
Dostrzegamy więc narastającą potrzebę: 

• rozwijania kompetencji językowych naszych nauczycieli; 



 

• rozwijania kompetencji metodycznych naszych nauczycieli w zakresie języków obcych oraz 
innowacyjnych technik nauczania, uatrakcyjniających przekazywanie wiedzy; 

• rozwijania kompetencji zarządzania grupami o sporej różnicy poziomów, lub różnych 
potrzebach i stylach uczenia się; 

• rozwijania kompetencji psychologicznych w celu wspierania uczniów, również tych ze 
specyficznymi trudnościami w nauce; 

• rozwijania kompetencji międzykulturowych w celu optymalnego podejścia indywidualnego 
do uczniów oraz przygotowania ich do studiów i karier zagranicznych; 

• rozwijania kontaktów międzynarodowych i wymiany doświadczeń; 
• podniesienia poziomu kształcenia młodzieży pod kątem spodziewanych w najbliższej 

przyszłości zmian i wymagań rynku pracy w połączeniu z innowacyjnymi technologiami. 
 

Chcemy zaoferować nauczycielom wyższych klas szkoły podstawowej (przygotowujących do 
liceum) oraz nauczycielom liceum intensywne zagraniczne kursy językowe i metodyczne, które 
pozwolą im nie tylko doskonalić kwalifikacje, ale też wymieniać doświadczenia w międzynarodowych 
zespołach i nawiązywać trwałe kontakty z nauczycielami krajów UE, co pozwoli szkole pozostać 
częścią wspólnoty międzynarodowej. 
 

W młodszych klasach szkoły podstawowej (Primary Years Programme, 4 - 11 lat), poza 
stymulacją aktywnej i odpowiedzialnej postawy uczniów w procesie uczenia się, realizowanym w 
formie międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych, kładziemy duży nacisk na integrację 
międzykulturową i poznawanie siebie nawzajem, aby zapobiec wykluczaniu jednostek, czy też grup 
narodowych ze społeczności szkolnej. Dzięki współpracy nauczycieli i psychologa udaje nam się 
zapobiegać negatywnym tendencjom. 

W starszych klasach szkoły podstawowej i w liceum liczba i intensywność zadań edukacyjnych 
ulegają istotnemu zwiększeniu, a w wyniku naboru dołącza do nas (do klas VII, "0" oraz I liceum) 
spora grupa uczniów spoza szkoły, wymagająca integracji i wdrożenia w system nauczania. 
Realizowany przez nas program IB zakłada wysokie kwalifikacje nauczycieli, (w dużej mierze) 
autorskie podejście do rozkładów zajęć i samodzielność w doborze treści i metodologii w 6 
przenikających się tematycznie obszarach przedmiotowych: 

• język i literatura ojczysta, 
• języki obce z elementami literatury i kultury, 
• matematyka, 
• dyscypliny naukowe (m. in. biologia, fizyka, chemia, informatyka, sport) 
• jednostka i społeczeństwo (m. in. geografia, historia, ekonomia) 
• sztuka. 

 
Wszystkie te aspekty realizujemy z dobrymi, wymiernymi efektami w postaci wyników 

egzaminów końcowych. Jednak w obliczu szybkich zmian społecznych i technologicznych, nowych 
tendencji na rynku pracy i na nowo definiowanych potrzeb człowieka, mamy świadomość szybkiej 
dezaktualizacji wiedzy. Jednocześnie w związku z pierwszymi życiowymi wyborami dorastająca 
młodzież potrzebuje szczególnego wsparcia i doradztwa w zakresie zadań szkolnych i w 
podejmowaniu przyszłościowych decyzji. Ze względu na ograniczenia czasowe potrzebujemy 
wyjątkowych kompetencji językowych, metodycznych i psychologicznych, abyśmy potrafili stworzyć 
optymalną atmosferę w szkole oraz zagwarantować uczniom edukację na wysokim poziomie, który 
pozwoli im stać się w przyszłości świadomymi swojej wartości obywatelami Europy. 



 

 
Personel naszej szkoły jest wysoko wykwalifikowany, wielu nauczycieli posiada stopień 

doktorski, ok. 80% wszystkich pracowników posługuje się w sposób swobodny językiem angielskim, 
tym niemniej dostrzegamy pilną konieczność rozwoju następujących obszarów: 
 

1) Utrzymanie wysokiej kompetencji językowej, a więc umiejętności kognitywnych naszych 
nauczycieli – budując społeczność wielonarodową, musimy zapewnić wszystkim uczniom 
równe szanse, realizując w ten sposób zalecane indywidualne podejście do ucznia. 

2) Rozwój narzędzi psychologicznych i metodycznych, sprofilowanych pod kątem środowiska 
wielokulturowego - reagując na potrzeby zmieniającego się świata oraz obserwując szybki 
rozwój komunikacji globalnej i przepływów migracyjnych musimy systematycznie uzupełniać 
swój warsztat. 

3) Wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym – chcąc kształcić przyszłych 
specjalistów na zasadach defaworyzacji musimy poznać innowacyjne rozwiązania 
pedagogiczne, implementowane w różnych krajach UE. 

 
Te sfery możemy znacznie ulepszyć w wyniku intensywnych kursów języka angielskiego od 

poziomu B2 oraz kursów metodycznych. Niebagatelne znaczenie ma intensywność kursów oraz 
dodatkowy program krajoznawczo - kulturalny, ponieważ w bezstresowej atmosferze i oderwaniu od 
codzienności, pedagodzy będą mogli w pełni poświęcić się szkoleniu kompetencji. Wszystko to 
bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu kształcenia młodzieży. 

Aby być dla naszych uczniów mentorami, wiarygodnymi przewodnikami, asystującymi przy 
ich pierwszych krokach stawianych w dorosłym świecie, musimy ten świat znać i rozumieć. Musimy 
też dawać naszą postawą przykład przyszłym specjalistom, pokazując, że jesteśmy gotowi ciągle uczyć 
się i rozwijać. Nie możemy więc bazować na raz zdobytej wiedzy, lecz chcemy weryfikować i 
konfrontować ją z aktualnymi zdobyczami nauki i poszerzać nasze horyzonty.  
Stąd następujący wybór kursów: 

• Kursy języka angielskiego mają docelowo ułatwić nauczycielom przedmiotów (chemii, 
biologii, geografii, informatyki) korzystanie z anglojęzycznych źródeł oraz umożliwić lepszą 
komunikację z naszymi uczniami, ich rodzicami oraz z native speakerami, uczącymi w ISOP 
(zwłaszcza nauczycielom sztuki, j. polskiego i hiszpańskiego), co w efekcie zagwarantuje nam 
lepszą integrację, zrozumienie stylów życia, wartości i przekonań. Podniesienie umiejętności 
językowych przełoży się na wyższą jakość nauczania przedmiotu, wyjaśniania zagadnień i 
odpowiadania na pytania uczniów, jak i na wydajniejszą pracę w zespołach przedmiotowych. 
W ten sposób zapewnimy uczniom lepsze materiały dydaktyczne, większy komfort nauki i 
lepszy start w przyszłość. 

• Kursy metodyczne w języku angielskim dla nauczycieli matematyki, geografii, wychowania 
fizycznego, języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w języku niemieckim dla nauczycieli tego 
języka mają na celu nie tylko udoskonalenie ich warsztatu, ale także stworzenie w naszym 
gronie pedagogicznym zespołu specjalistów - metodyków, którzy będą służyli wsparciem, 
podpowiadali rozwiązania i innowacje uatrakcyjniające lekcje różnych przedmiotów. Dla 
nauczycieli języka angielskiego wybraliśmy też specjalistyczny kurs psychologiczny, 
skoncentrowany na pracy z uczniami ze spektrum autyzmu i ADHD, oferujący nieznane nam 

• Metody (TEACCH, PECS oraz znaki Makaton), co pozwoli nam na trafniejsze rozpoznawanie 
oznak dysfunkcji, umożliwiając każdemu uczniowi rozwój i odniesienie sukcesów, a także 
szybszą inkluzję, co jest zadaniem szkoły włączającej. 



 

• Wszystkie kursy odbywające się w międzynarodowym środowisku nauczycielskim dadzą nam 
cenną okazję do rozwoju kompetencji językowych w autentycznych kontekstach, konfrontacji 
obserwowanych problemów i potrzeb młodzieży oraz stosowanych przez pedagogów z 
innych krajów rozwiązań i strategii. Istotna jest również szansa nawiązania kontaktów, które 
być może zaowocują w przyszłości innymi formami rozwoju szkoły jak np. wymianami 
młodzieży, czy wzajemnymi wizytami szkoleniowymi nauczycieli. 

 


