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OGÓLNOPOLSKI PROJEKT 

„SLOW TEACHING” 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU „SLOW TEACHING” 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu „Slow teaching” jest podnoszenie jakości 

nauczania języków obcych w szkołach publicznych i prywatnych. Dlatego też kładzie 

on nacisk na aktywizowanie uczniów na zajęciach języka obcego, na naukę słówek, 

ale także praktycznych umiejętności, takich jak mówienie.  

 

Pragniemy zachęcić nauczycieli języków obcych, aby stosowali nawet te proste, dość 

często zapomnienie metody nauczania, takie jak na przykład nauka słówek za 

pomocą fiszek. Dzięki temu wdrożymy uczniów do odpowiedzialności za własną 

naukę oraz pobudzimy ich do systematycznego rozwijania pamięci długoterminowej. 

Za sprawą tego projektu uczniowie uporządkują wiedzę oraz słownictwo, rozbudzą 

kreatywność, a także zaczną swobodnie mówić i myśleć w języku obcym.  

 

Nauczyciel natomiast, poprzez zastosowanie podejścia „slow teaching”, będzie mógł 

rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne, wykorzystując ogólnodostępne materiały 

w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, a tym samym stopniowo zadbać 

również o swój dobrostan. Pragniemy więc zachęcić nauczycieli do skorzystania 

z narzędzi dydaktycznych opracowanych przez zespół Langero, do swobodnego 

wykorzystywania nowoczesnej technologii i łączenia jej z prostymi i sprawdzonymi 

w praktyce metodami nauczania.  

 

Pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, ile czasu poświęcimy na przygotowanie 

się do lekcji, sukcesem jest to, czy jesteśmy na tej lekcji obecni. Najważniejsza jest 

przecież uważność nauczyciela na zajęciach, gdyż dzięki temu uczeń będzie czuł się 

ważny. Dlatego gorąco Was zachęcamy, abyście stali się przewodnikami dla swoich 

uczniów. Przewodnikami we wspólnych podróżach językowych, nie w trakcie 

nudnych, typowych lekcji, lecz podczas organizowanych przez Was warsztatów. 

Wówczas dzięki Wam i podejściu „slow teaching” uczniowie rozwiną swoje skrzydła.   

 

Drogi Nauczycielu, za sprawą naszych pomocy dydaktycznych zyskasz czas 

i zachowasz energię, którą poświęciłbyś na przygotowanie lekcji, a dzięki temu 

będziesz gotowy do oddania uczniom nie tylko swej uważności, ale i serca.  

 

Wyruszmy w tę podróż razem. 

II. REGULAMIN PROJEKTU „SLOW TEACHING” 

1. Ogólnopolski Projekt „Slow teaching” (dalej: Projekt) jest organizowany przez 

wydawnictwo Langero zarządzane przez Dorotę Matysek prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą „Dorota Matysek Langero” z siedzibą w Nowym Targu, 

os. Bór 1A/19, 34-400 Nowy Targ, adres poczty elektronicznej: 

contact@langero.com, tel. 500226670 - dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 

od 10:00 do 16:00 (dalej: Langero). Niniejszy regulamin Projektu nazywany jest 

dalej: Regulaminem. 
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2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

3. W Projekcie może wziąć udział każda placówka edukacyjna na terytorium Polski wraz 

z dowolną ilością klas lub grup, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.  

4. Projekt dedykowany jest nauczycielom języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego szkół podstawowych lub innych placówek edukacyjnych, jeżeli 

nauczanie języka odbywa się w nich na poziomach A1-B1 w przypadku języka 

angielskiego lub na poziomie A1 w przypadku języka niemieckiego i francuskiego. 

5. Zapisy do udziału w Projekcie trwają do 30.09.2022 r.  

6. W celu przystąpienia do Projektu należy zgłosić swoją placówkę do 30.09.2022 r., 

poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Langero: 

a. pełnej nazwy placówki i jej adresu oraz danych kontaktowych, w 

szczególności adresu poczty elektronicznej, na który przesłane zostaną 

certyfikaty uczestnictwa, o których mowa w pkt 12 poniżej,  

b. ilości grup lub klas realizujący projekt;  

c. imię i nazwisko szkolnego koordynatora lub koordynatorów; 

d. imiona i nazwiska nauczycieli.  

7. Projekt „Slow teaching” może być realizowany na kilku płaszczyznach w okresie od 

1.10.2022 r. do 31.05.2023 r.: 

i. nauczyciel na zajęciach dydaktycznych w zgłoszonej placówce wykorzystuje 

bezpłatne materiały: fiszki, nagrania audio oraz inne karty pracy opublikowane 

przez Langero; 

ii. nauczyciel na zajęciach dydaktycznych w zgłoszonej placówce wykorzystuje 

dodatkowo materiały odpłatne.  

8. Darmowe materiały dydaktyczne do Projektu, w tym m.in. innymi fiszki, dostępne są 

na stronie internetowej pod adresem: www.langero.com/ogolnopolski-projekt-slow-

teaching i są one podstawowym narzędziem dydaktycznym przewidzianym do 

realizacji tego Projektu. Ich wykorzystanie w Projekcie jest obligatoryjne. 

9. Dodatkowymi, płatnymi materiałami dydaktycznymi są: karty Speaking Helper, karty 

Mini Helper, książki „(Un)earthly adventures of Phil O’Math” oraz innych pomocy 

cyfrowych. Ich wykorzystanie w Projekcie jest nieobowiązkowe. Langero, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępni zgłoszonym do Projektu podmiotom, 

na wskazane przez nich adresy e-mail, kod rabatowy do wykorzystania na wybrane 

płatne materiały dydaktyczne dostępne do nabycia w sklepie internetowym Langero 

pod adresem: www.langero.com/sklep . Kod rabatowy będzie uprawniał jego 

posiadacza do nabycia wybranych płatnych materiałów dydaktycznych ze zniżką 20% 

i będzie obowiązywał do dnia 31.03.2023 r.  

10. Nauczyciele będą mogli wykorzystywać ww. materiały dydaktyczne wykazując się 

własną inwencją twórczą lub też pomysłami opracowanymi na stronie internetowej 

pod adresem: www.langero.com .  

11. Zespół Langero służy opieką metodyczną telefonicznie pod nr +48 500226670 lub 

mailowo pod adresem contact@langero.com.  

http://www.langero.com/ogolnopolski-projekt-slow-teaching
http://www.langero.com/ogolnopolski-projekt-slow-teaching
http://www.langero.com/sklep
http://www.langero.com/
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12. Realizacja Projektu oraz warunki otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Projekcie 

placówki edukacyjnej przez placówkę edukacyjną, szkolnego koordynatora i 

nauczyciela: 

i. warunkiem otrzymania certyfikatu przez nauczyciela jest zrealizowanie przez 

niego przynajmniej 5 lekcji z wykorzystaniem darmowych materiałów 

dydaktycznych opracowanych przez Langero (fiszki, karty pracy, nagrania); 

ii. warunkiem otrzymania certyfikatu przez szkolnego koordynatora oraz 

placówkę edukacyjną jest umieszczenie przez szkolnego koordynatora, w 

trakcie realizacji Projektu lub w terminie do 14 dni od zakończenia realizacji 

Projektu, informacji o udziale w Projekcie wraz z krótką relacją i wskazaniem 

nauczycieli oraz tematów/zagadnień przez nich przeprowadzonych: 

o na stronie internetowej placówki edukacyjnej – z uwzględnieniem w 

treści relacji linka do strony www.langero.com.,  

o jeśli placówka edukacyjna posiada konto w mediach 

społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Tik-tok,  - z  

oznaczeniem publikacji poprzez zastosowanie następujących 

hasztagów: 

 #langero , 

 #slowteachingbylangero , 

 #ogolnopolskiprojektslowteaching ; 

iii. przesłanie w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, na adres 

contact@langero.com , informacji ze zrealizowanych zajęć w postaci:  

o linków do publikacji na stronie placówki i jej mediów 

społecznościowych ; 

o danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie certyfikatu: 

imię i nazwisko, rola w projekcie [szkolny koordynator/nauczyciel], w 

przypadku nauczyciela.  

13. Wydany przez Langero certyfikat uczestnictwa dla placówki edukacyjnej, szkolnego 

koordynatora oraz poszczególnych nauczycieli biorących udział w Projekcie ma 

charakter dokumentu wewnętrznego Langero. Każda placówka, szkolny koordynator 

oraz nauczyciel biorący udział w Programie może ubiegać się o certyfikat 

uczestnictwa tylko raz w okresie trwania Projektu. Wydanie certyfikatu uczestnictwa 

nastąpi w terminie do 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji przez Langero spełnienia 

przez ubiegającą się placówkę lub nauczycieli wymogów określonych w pkt 12 lit. i – 

iii Regulaminu. Certyfikat uczestnictwa zostanie doręczony na adres poczty 

elektronicznej placówki edukacyjnej w formie dokumentu z rozszerzeniem pdf . 

14. Nauczyciele, którzy są zainteresowani realizacją Projektu w swojej placówce, mogą 

go zrealizować jako projekt lub innowację.  

15. W celu wsparcia w trakcie realizacji Projektu Langero zaprasza do kontaktu: 

 pod numerem telefonu: +48 500226670 (od poniedziałku do piątku, w godz. 

od 10 do 16:00), 

 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@langero.com  

http://www.langero.com/
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16. Placówki, szkolni koordynatorzy i nauczyciele realizujący Projekt mogą zostać przez 

Langero zaproszeni do zrecenzowania wykorzystanych materiałów. Recenzje 

udostępniane będą na stronie internetowej Projektu oraz na kontach Langero w 

mediach społecznościowych, w celu promocji projektu i publikacji Langero. 

Przewidziany zakres publikowanych informacji, w tym danych osobowych i wizerunku 

recenzentów uzgadniany jest indywidualnie pomiędzy Langero a recenzentem.   

17. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Projekcie i 

ogólnopolskim koordynatorem projektu Slow Teaching jest Dorota Matysek 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dorota Matysek Langero” z siedzibą 

w Nowym Targu, os. Bór 1A/19, 34-400 Nowy Targ (dalej: administrator). Kontakt do 

administratora możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: contact@langero.com  

18. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i obsługa merytoryczna 

Projektu oraz promocja materiałów dydaktycznych w Projekcie, w tym rejestracja 

uczestników, przygotowanie dyplomów uczestnictwa, kontakt z uczestnikami w 

celach związanych z Projektem, publikacja informacji o przebiegu Projektu i opinii o 

materiałach dydaktycznych wykorzystanych w Projekcie. Dane osobowe 

przetwarzane będą również w celach rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, 

ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych. 

19. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 

lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to 

jest w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora w przypadku 

informacji niewymaganych dla samej realizacji Projektu tj. publikacji recenzji, w tym 

wizerunku recenzentów w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest 

w oparciu o wyrażoną przez recenzenta zgodę. 

20. Dostęp do danych osobowych mogą mieć usługodawcy, którym w drodze umowy 

powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

usług świadczonych dla administratora w związku z realizacją Projektu, w 

szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne lub świadczące usługi 

doradcze, prawne, marketingowe, kurierskie. 

21. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. W 

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

(art. 6 ust 1 lit a RODO) osobie, która tej zgody udzieliła przysługuje prawo jej 

cofnięcia w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

22. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących 

praw: 

a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), 

b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO 

(„prawo do bycia zapomnianym”), 

c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO), 

d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 

jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO 

mailto:contact@langero.com
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e. wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

23. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych 

osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać 

poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które 

umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

24. Podanie danych uczestników Projektu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w 

nim udziału i uzyskania certyfikatu udziału w Projekcie, z wyłączeniem danych 

osobowych w tym wizerunku udostępnionych za zgodą uczestników Projektu w 

ramach recenzji materiałów edukacyjnych. Podanie tych danych jest dobrowolne, a 

ich brak nie rodzi żadnych konsekwencji dla udziału w Projekcie. 

 

 

 


