
OPIS PROJEKTU „UNIWERSALNY NAUCZYCIEL” 

Ideą przyświecającą naszej szkole jest jak najlepiej przekazywać wiedzę akademicką 
i zawodową, przygotowywać do pracy zawodowej w gastronomii, wychowywać 
praworządnych obywateli , kształtować postawy proeuropejskie, uczyć tolerancji, 
szacunku i innych, poszanowania godności człowieka, motywować do podnoszenia 
własnych umiejętności oraz doskonalenia kompetencji językowych, wdrażać ideę 
uczenia się przez całe życie. 
Cel jest bezpośrednio związany z potrzebami szkoły, jego spełnienie przyczyni się do 
podniesienia wiedzy na temat dziedzictwa europejskiego, wspólnej historii i kultury , 
bezpośrednio przełoży się na promowanie europejskiej różnorodności i tolerancji. 
Zależy nam na umiędzynarodowieniu szkoły gdyż z roku na rok przybywa uczniów 
obcokrajowców, lub dzieci Polaków przebywających do tej pory za granicą, 
powracających do kraju po długiej nieobecności, mających utrudniony dostęp do nauki.  
Przybliżenie wiedzy o kulturach i narodach europejskich, pozytywnie wpłynie na 
akceptowanie, tolerowanie i zrozumienie innych nacji, ułatwi możliwość 
współtworzenia Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. 
Umożliwi przedstawicielom różnych kultur aktywne uczestnictwo w życiu społeczności 
szkolnej , integrację ze środowiskiem, czynne korzystanie z dobrodziejstw demokracji, 
będzie przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu, uczyni szkołę środowiskiem 
integracyjnym, bezpiecznym, wolnym od dezinformacji. 
 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ 
 

1. Nadanie szkole europejskiego wymiaru oraz współtworzenie Europejskiego 

Obszaru Edukacyjnego. 

2. Wspieranie nauki języków obcych, wielojęzyczność 

3. Podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych 

4. Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych 

przygotowujących do pracy w gastronomii, kształcenie w dziedzinie kuchni 

obcych narodów. 

5. Podniesienie umiejętności skutecznego przygotowania oraz implementowania 

projektów z funduszy europejskich. 

 

JAK OCENIMY, CZY CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY 
 

1. Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzimy ewaluację wstępną mierzącą 
poziom wiedzy na temat dziedzictwa europejskiego, historii, kultury, geografii, 
mniejszości narodowych, rdzennych języków, przekroju społecznego 
i demograficznego, praw obywatelskich. Zapytamy o stereotypy, uprzedzenia 
i obawy dotyczące relacji europejskich. Ankieta ewaluacyjna będzie składała się 
z 15 pytań typu wielokrotny wybór, 10 typu prawda fałsz, 5 pytań otwartych. Nie 
ma błędnych odpowiedzi, wszystkie stanowią feedback niezbędny do 
zarządzania projektem. 

2. W trakcie trwania projektu przeprowadzimy ewaluację cząstkową sprawdzającą 
przyrost wiedzy uczestników projektu na w/w tematy. 

3. Po zakończeniu projektu przeprowadzimy ewaluację końcową, oceniającą 
bezpośredni przyrost wiedzy, w jaki sposób udział w mobilności wpłynął na 
świadomość uczestników, co stanowiło problem, co należy udoskonalić, stopień 



odpowiedzialności i osobistego zaangażowania w wprowadzanie zmian pro-
europejskich w szkole. 

 

ZAPLANOWANE SZKOLENIA 

1. 5 n-li zawodowych będzie uczestniczyło w Kursie gastronomii w szkole Jump 

Gioventu in riSalto, Włochy, kurs będzie obejmował : 

lekcje gotowania z szefami kuchni, producentami pizzy i świeżego makaronu, 

wizyty u lokalnych piekarzy, ćwiczenia z wypieku świeżego chleba. Wizyty 

u lokalnych producentów wina i oliwy, rolników i na targowiskach świeżych 

owoców i warzyw. Wizyta w lokalnych szkołach, zajęcia z uczniami 

i nauczycielami, warsztaty w profesjonalnej kuchni współpracujące 

z kucharzami pracującymi w szkolnych piwnicach, warsztaty na temat zasad 

żywienia. Wizyty w lokalnym ogródku warzywnym z włoskimi owocami 

i warzywami, warsztaty w "domowych restauracjach", warsztaty z działalności 

małej gastronomii w zakresie sposobu pracy młodych ludzi i szefów kuchni 

lokalnym. 

2. 2 n-li kadry zarządzającej szkoły będzie uczestniczyło w Kursie projektowania 

projektów UE i zarządzania cyklem projektów, kurs będzie obejmował: 

planowanie projektu, organizację i zarządzanie projektem, promocję 

i organizację pracy zespołu, planowanie i zarządzanie spotkaniami 

projektowymi, zarządzanie administracyjne i finansowe, przygotowanie 

regulaminu rekrutacji, sposoby mierzenia postępu, przyrostu wiedzy, 

zapewnianie standardów jakości i wsparcia uczestnikom, monitorowanie 

i mentoring. 

 

3. 5 n-li ogólnokształcących będzie uczestniczyło w Kursie TICO Training, który 

będzie obejmował: zapoznanie poprzez edukację nieformalną z głównymi 

europejskimi wytycznymi na temat stworzenia zespołu Europejskich 

Innowacyjnych Nauczycieli biorących udział w szkoleniu do wspólnej pracy 

w przyszłości - teambuilding, ICT w edukacji, tworzenie wideo, bloga, 

prezentacji dynamicznych, grafiki, infografiki, webdesign, metody ewaluacji 

z edukacją pozaformalną i edukacją na świeżym powietrzu, podnoszenie 

świadomości n-li o ich kluczowej roli w edukacji, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, samoświadomości, entuzjazmu, ducha inicjatywy, rozwijanie 

umiejętności przedsiębiorczych, eksplorowanie rynku pracy na poziomie 

globalnym, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych. 

4. 3 n-li języków obcych będzie uczestniczyło w Kursie Metodycznym, podczas 

którego odbędą się zajęcia poprawiające akcent i wymowę, wykłady na temat 

języka formalnego, słowotwórstwa, zwrotów idiomatycznych, przegląd 

najnowszych publikacji i czasopism poruszających bieżące wydarzenia 

społeczno-kulturalne, zapoznanie na innowacjami metodycznymi kładącymi 

nacisk na komunikację i aktywizujące metody . 

 

 

 



DZIELENIE SIĘ WYNIKAMI Z INNYMI ORGANIZACJAMI 

I OPINIĄ PUBLICZNĄ 

Po zakończeniu projektu "Uniwersalny nauczyciel" umieścimy jego opis na 
Europejskiej Platformie Upowszechniania Rezultatów Projektów Erasmus. Planujemy 
aktywnie działać w społeczności eTwinning, nawiązać współpracę ze szkołami, które 
stawiają pierwsze kroki w zakresie mobilności, dzielić się wiedzą, korzystać z portalu 
School Education Gateway, brać udział w pojawiających się tam okresowo sondażach, 
upowszechniać nasze opinie, dzielić się materiałami edukacyjnymi opracowanymi 
w czasie trwania projektu. Uaktywnimy się na portalu Teacher Academy, udostępnimy 
scenariusze lekcji, propozycje nowych opracowań popularnych zagadnień. 
Zorganizujemy spotkanie dla kadry edukacyjnej innych placówek oświatowych w Łodzi 
prezentujące najważniejsze informacje o programie Erasmus+. Przygotujemy 
prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycieli uczestniczących 
w szkoleniu z zakresu technik cyfrowych, w której przedstawimy rezultaty uczestnictwa 
w projekcie oraz jego wpływ na poprawę jakości pracy szkoły. 


