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EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

„Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” 
to inicjatywa, która otworzyła nowy europejski rozdział w historii szkoły.
„Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” 
to inicjatywa, która otworzyła nowy europejski rozdział w historii szkoły.

Promujemy wartości europejskie w szkole, 
by uwrażliwić całą społeczność szkolną
na odmienność, tolerancję oraz współpracę.

Promujemy wiedzę na temat europejskich 
certyfikatów. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę 
podczas zajęć tematycznych oraz realizując projekty.

Przybliżamy uczniom aspekty kulturalne, 
geograficzne i polityczne krajów europejskich.

Uczymy naszych uczniów do egzaminów
zewnętrznych z języka angielskiego, hiszpańskiego,
francuskiego. Certyfikaty są na różnych poziomach.

Zapewniamy wysoki poziomu nauczania języków 
obcych. Uczeń poznaje europejski rynek pracy 
w perspektywie przyszłości.

Rozwijamy świadomość ucznia jako obywatela
Polski i zjednoczonej Europy. Rozwijamy
uczniów w duchu młodych obywateli Europy.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

AUTORSKI PROGRAM OBEJMUJE WARSZTATY 

Technik szybkiego uczenia.

Technik kreatywnego myślenia.

Efektywnego zarządzania czasem.

Skutecznej komunikacji.

Trening Umiejętności społecznych. Budowanie swojej własnej wartości.

KAŻDY UCZEŃ MOŻE LICZYĆ NA

NOWOCZESNE
METODY NAUKI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
SPRZĘT EDUKACYJNY

PRZYJAZNE WARUNKI
ROZWOJU OSOBISTEGO

ROZWÓJ ZDOLNOŚCI 
ARTYSTYCZNYCH

ZAJĘCIA I WYDARZENIA
SPORTOWE

PEWNY START KU
SWOIM MARZENIOM



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

Zrealizowaliśmy 12 projektów eTwinning, 
w tym 10 międzynarodowych z partnerami
krajów europejskich. Cztery projekty zostały 
uhonorowane Krajową Odznaką Jakości.

Węgry Hiszpania Francja

Grecja Malta Rumunia

REALIZACJA PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekt unijny „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka” w ramach programu       
Erasmus+ rozpoczął się w naszej szkole w czerwcu 2017 roku. Wyjazdy na kursy zagraniczne naszych 
nauczycieli miały miejsce do Hiszpanii, Francji, Anglii i Irlandii. Głównym założeniem zagranicznych 
kontaktów było podniesienie kwalifikacji kadry oraz przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
społeczności szkolnej oraz poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

Realizacja europejskich projektów z potencjalnymi partnerami eTwiting niesie za sobą wiele wartości  
jednakowo dla uczniów, nauczycieli oraz naszej placówki. Podejmowanie wspólnych i                                 
koordynowanych działań ma na celu zbliżenie placówek edukacyjnych, wymianę doświadczeń oraz 
sposobów efektywnej pracy dydaktycznej. Promocja w szkole wartości europejskich, uwrażliwienie 
całej społeczności szkolnej na odmienność, zwiększenie tolerancji.

ROLA UCZNIÓW

Kontakt z rówieśnikami z innych krajów.

Budowanie pewności siebie w 
nawiązywaniu kontaktów.

Praktyczne wykorzystywanie umiejętności 
językowych.

Realizacja wyznaczonych zadań.

ROLA NAUCZYCIELI

Stałe podnoszenie kwalifikacji.

Nawiązywanie kontaktów z nauczycielami
innych zagranicznych szkół.

Podejmowanie międzynarodowych inicjatyw.

Wyjazdy zagraniczne - wymiana doświadczeń.

Zapraszanie zagranicznych nauczycieli i uczniów.

Podnoszenie kompetencji językowych.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

OPISY DOTYCHCZASOWYCH WIZYT NA NASZYM BLOGU SZKOLNYM
WWW.BLOGPRZYSZLOSCI.EDU.PL

Planujemy wspólnie kolejne projekty, zmierzając do wymian nauczycielskich oraz uczniowskich.

AKTYWNA WYMIANA NAUCZYCIELI

wizyty nauczycieli z Hiszpanii wizyty nauczycieli z Węgier wizyty nauczycieli z Fancji



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

INTENSYWNA I PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE W KLASACH 1-3

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków 
obcych. Językiem wiodącym jest angielski, a w klasie drugiej zostanie 
wprowadzony dodatkowo język francuski i hiszpański. Liczba godzin 
będzie systematycznie zwiększana. Istotą nauki jest ciągłość programowa 
oraz komunikacja w języku obcym, a nie jego bierna nauka. Język obcy jest 
postrzegany jako narzędzie komunikacji, które dzieci opanowują w 
systematycznym kontakcie z native speakerami podczas zajęć.

Pracując z uczniami nauczyciele wykorzystują metodę CLIL – Content and Language Integrated Learning 
rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności    
językowej. Nauczyciele stopniowo wykorzystują język angielski do nauki treści edukacji wczesnoszkolnej, 
zawartej w podstawie programowej. Kluczem do sukcesu jest zainteresowanie tematem zajęć, co daje  
motywację do nauki i rewelacyjne efekty.

YLE Cambridge Tests

Treści naukowo-przyrodnicze w języku angielskim

EGZAMINY CAMBRIDGE

SCIENCE IN ENGLISH + ART IN ENGLISH 

Key English Test Preliminary English Test



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

STRES MOIM PRZYJACIELEM
Uczniowie dzięki cyklicznym warsztatom poświęconym pracy ze stresem potrafią pracować na 
poziomie „eustresu”. Stres motywuje ich do konstruktywnej pracy. Uczniowie potrafią go kontrolować, 
co pozytywnie wpływa na szybkość i jakość przyswajanej wiedzy.

SYSTEM REPREZENTACJI SENSORYCZNEJ
Każdy uczeń rozpoczyna drogę własnej edukacji od diagnozy swojego stylu uczenia, własnej strategii 
poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego. Pozwala to 
stworzyć każdemu uczniowi indywidualną strategię uczenia się i wytyczyć własną ścieżkę kariery 
szkolnej, a nauczycielowi opracować dopasowany do potrzeb uczniów zestaw metod nauczania.

TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
Poprzez szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy uczniowie aktywnie uczą się jak należy się uczyć. 
W tym celu wykorzystujemy niestandardowe formy i sposoby przekazywania i przyswajania wiedzy.
Techniki Szybkiego Uczenia się mają za zadanie wyćwiczenie pamięci, wyobraźni i skojarzeń, 
co skutkuje efektywnością i szybkością przyswajania informacji.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

PRZYJAZNA ATMOSFERA

Ciekawe zajęcia sportowe.

Tablica interaktywna w każdej sali.

Nowoczesna sala gimnastyczna.

Strefy rekreacji w czasie przerw.

Twórcze zajęcia dodatkowe i programowe.

Małe zespoły klasowe.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

AKTYWNI KULTURALNIE I SPORTOWO

Wydarzenia kulturalne: Zaczytani, Oblicza kultury, Anioły dobroczynności.

Rodzinne wydarzenia sportowe: rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turnieje.

Stała współpraca z Centrum Kopernik, Multicentrum, wyjścia do kina, teatru itp.

Wyjazdy edukacyjne: zielona szkoła, biała szkoła, kino, teatry, muzea, koncerty.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

ŚWIETLICA EDUKACYJNA
Nasza świetlica wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rodzica i dziecka.
Zapewnimy twojemu dziecku:

Alternatywną formę optymalnej i wszechstronnej ukierunkowanej opieki.

Możliwość pogłębiania wiedzy i stymulowania rozwoju.

Wspólne odrabianie zadanych lekcji.

Zorganizowany czas do godziny 18.00.



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

NOWOCZESNY BUDYNEK

NOWA SALA GIMNASTYCZNA



EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOSCI

KLASY 1

NABÓR 2023/2024

JEŚLI CHCESZ BY TWOJE DZIECKO STAŁO SIĘ UCZNIEM 
EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ESP.EDU.PL

PROWADZIMY NABÓR DO:
ROK SZK. 2023/2024

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

1890 ZŁ

ul.Białołęcka 186 D
03-253 Warszawa – Białołęka
Godziny otwarcia: 7:00 – 18:00

tel. kom: 0 604 170 700
sekretariat@esp.edu.pl

tel. kom: 0 604 170 700 sekretariat@esp.edu.pl


