Client: Golden Tulip Warsaw Airport Hotel
OPENING CAMPAIN: outdoor, press, web and social media
key visual, graphic design & production

Client: Golden Tulip Warsaw Airport Hotel
OPENING EVENT: invitation, programme, branding, multimedia,
animated movie intro and movie post production.
event concept, key visual, graphic design & production

Client: Golden Tulip Warsaw Airport Hotel
Stationery & Promo Set
graphic design & production

Client: Sofitel Sopot Hotel
Legendary Art Deco Restaurant
logo design, menus design & production

Client: Campanile Hotels
Bar & Restaurants Menus 2017
graphic design & production

CAMPANILE
Bar
MENU

Napoje
ALKOHOLOWE
BEVERAGES

PrzekĄski
SNACKS

WÓdki
Wyborowa ......................................... 4cl 8 pln
Wyborowa ....................................... 70cl 120 pln
Absolut ................................................. 4cl 11 pln
Absolut ............................................... 70cl 150 pln
Absolut Citron /
Kurant/Pears .................................. 4cl 11 pln
Luksusowa ........................................ 4cl 7 pln
Luksusowa ...................................... 70cl 100 pln
Żubrówka .......................................... 4cl 8 pln

Likiery
LIQUEUR

Malibu ................................................... 4cl
Bailey’s ................................................. 4cl

tosty, szynka, ser, sos beszamelowy

15 pln
16 pln

Martini
Bianco/Rosso/Rosato/Xdry .................. 8cl

Campari ............................................... 4cl
Seagrams gin ................................... 4cl
Olmeca Silver ................................. 4cl
Havana Club ................................... 4cl
Jack Daniels ..................................... 4cl
Ballantine’s ....................................... 4cl
Jim Beam ............................................ 4cl
Jameson ................................................ 4cl
Chivas Regal ................................... 4cl
Stock 84 V.S.O.P .......................... 4cl
Martel VS ........................................... 4cl
Four Roses ....................................... 4cl

ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU / ALKOHOL MAY HARM YOUR HEALTH

17 pln

Croque Monsieur

APERITIF

VODKA

Client: Campanile Hotels
Bar & Restaurants Menus 2016
graphic design & production

Croque Monsieur ........................... 200g

Aperitif

toast, ham, cheese, bechamel sauce

jaja, mleko, gluten, gorczyca / eggs, milk, gluten, mustard seeds

13 pln
16 pln
13 pln
20 pln
17 pln
20 pln
17 pln
18 pln
20 pln
26 pln
18 pln
19 pln
16 pln

Pachnąca domowa zupa .............. 200g
Aromatic home made soup

Tarta owocowa

................................... 150g
tarta, krem waniliowy, świeże owoce

9 pln
12 pln

Fruits tart

tarta, vanilla cream, fresh fruits

jaja, mleko, gluten, wanilina / eggs, milk, gluten, vanillin

DANIA PRZYGOTOWYWANE W NASZEJ RESTAURACJI MOGĄ ZAWIERAĆ ALERGENY.
DISHES PREPARED IN OUR RESTAURANT MAY CONTAIN ALERGENS.

Client: POLISH BOX FEDERATION
FELIX STAMM MEMORIAL - International Box Tournament.
graphic design and production

Client: Select Sport A.S. – Danish sports equipment manufacturer
Offer for the official league ball.
graphic design and production

Client: Wisła Warszawa – women’s volleyball league club
PR and social media services

Client: British Polish Chamber of Commerce
ANNUAL BALL: invitation, programme, press ads, multimedia.
key visual, graphic design & production

Client: Spanish Embassy in Poland
promotional campain
copywriting, key visual, graphic design and realisation

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
SZANSĄ DLA MŁODYCH
PROFESJONALISTÓW,
CZYLI JAK ZAMIENIĆ
PASJĘ W BIZNES

Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że innowacyjność jest podstawą skutecznego
konkurowania na rynku, zarówno w makro i mikroskali. Sukces ludzi, którzy na nią
postawili pokazuje, jak bardzo docenia się dziś pomysły, które mają moc wprowadzania pozytywnych zmian w naszej rzeczywistości.
Polska w dziedzinie finansowania rozwoju z Funduszy Europejskich uznawana jest
za jednego z europejskich liderów. W latach 2007-2013 w ramach samego Programu
Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki
badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie
w wysokości przekraczającej 9,7 miliarda euro na realizację projektów przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki.
Zapraszamy na spotkanie z ludźmi, którzy wprowadzili w życie swoje marzenia.

Szanowni Państwo!
Innowacje stanowią podstawę nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego
i rozwoju firm. To już nie pojedyncze zdarzenia lecz kompleks zjawisk i zdarzeń
tworzących nowe produkty, wzorce, technologie i usługi.
Co jednak kryje się pod pojęciem innowacyjności i jakie są jej źródła?
W jaki sposób komercjalizować innowacyjne pomysły i gdzie szukać wsparcia
doświadczonych ekspertów? Jak znaleźć finanse na rozwój innowacji, jeśli naszym
aktywem jest tylko pomysł i pasja?
Na powyższe pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście, którzy na co dzień
wdrażają lub wspierają rozwój innowacyjnych projektów. Są w tym gronie naukowcy,
przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji wspierających rozwój innowacji w Polsce.
Głównym jednak powodem i pretekstem do naszego spotkania są Fundusze Europejskie, które obecnie stanowią niepowtarzalną szansę dla rozwoju innowacji w Polsce.
Kto i w jaki sposób może z nich skorzystać, dowiecie się Państwo podczas naszego
panelu.
Warto również porozmawiać z młodymi profesjonalistami, którym udało się rozwinąć
pasję korzystając ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Pieniądze unijne
czekają na kolejnych. Czekają na WASZE POMYSŁY…
Powodzenia!

Kinga Pawłowska
dyrektor projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0
moderator panelu "FE szansą dla młodych profesjonalistów"

II. Jak zmienić pasję w biznes?
KLUCZOWE DLA NOWATORSKICH POMYSŁÓW JEST EFEKTYWNE WDROŻENIE INNOWACJI,
CZYLI PRZEJŚCIE Z SUKCESEM PRZEZ PROCES KOMERCJALIZACJI PROJEKTU!
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE TO ŻMUDNA PRACA
W LABORATORIUM, ULEPSZENIE
ORGANIZACYJNE, CZY TEŻ NOWY PRODUKT
POWSTAŁY W WYNIKU NOWATORSKIEGO
UJĘCIA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW JAKIEJŚ
DZIEDZINY, KAŻDE Z TYCH ROZWIĄZAŃ
WYMAGA DUŻEGO ZAANGAŻOWANIA, BY
ZAISTNIEĆ W SFERZE KOMERCYJNEJ.

DWA ŹRÓDŁA INNOWACYJNOŚCI

Firmy mają dziś dostęp do tych samych elementów: technologii, kompetencji, wiedzy.
Jak z klocków LEGO, budują z nich swoje
produkty i usługi. Najważniejszą sprawnością staje się zatem zarządzanie procesem
innowacji, czyli umiejętne budowanie
nowych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych możliwości. Składanie tych klocków w
nowy, lepszy od konkurencji sposób staje się
kluczowym elementem nowej gospodarki.
Takie ujęcie innowacyjności można określić
pojęciem LEGONOMII
Zobrazować to można pudełkiem z klockami
lego: zestawem „surowych” technologii, technik konkurowania, kompetencji,
procesów biznesowych i innych narzędzi,
z których zbudować można rozwiązania
dostosowane do potrzeb konkretnych
przedsiębiorstw.
Borys Stokalski – v-ce prezes Infovide Matrix.
Autor pojęcia legonomii

W dobie sieciowej gospodarki, w której jednym z najważ-

finansowej w procesie wieloletniego ich powstawania,

niejszych zasobów jest informacja, innowacyjność to

ale zasługują także na wsparcie, by zaistnieć w świecie

również zespół cech firmy. Jako że dostępność informacji

komercyjnym. Finansowanie działalności naukowej musi

jest powszechna, innowacyjność staje się dziś umiejęt-

iść zatem w parze z finansowaniem opracowań komer-

nością układania znanych już informacji i elementów na

cyjnych technologii. Komercyjne zastosowanie wyników

nowo. Firma innowacyjna musi mieć aktualny przegląd

prac naukowych jest korzystne zarówno dla instytucji

dostępnych na rynku rozwiązań, możliwości, modeli, a z

naukowych jak i podmiotów komercyjnych wykorzystu-

drugiej strony potrzebna jest umiejętność przetwarzania

jących osiągnięcia tych instytucji.

dostępnych elementów tak, by powstała nowa jakość.

SEBASTIAN STYŃSKI
LAUREAT PROGRAMU
VENTURES FNP

III. Finansowanie innowacji,
czyli jak pozyskać kapitał na
rozwój pomysłu

Każdy nowatorski pomysł, który ma zostać wprowadzo-

ich sytuacja finansowa w przyszłości. Źródeł wartości

ny na rynek, potrzebuje okresu przygotowawczego, in-

innowacyjnych biznesów we wczesnym etapie rozwoju

kubacji. Przed decyzją o inwestowaniu pieniędzy i czasu

należy szukać gdzie indziej niż w księgach rachunko-

należy sprawdzić czy produkt lub usługa ma swój sens

wych. Przykłady spektakularnych sukcesów firm innowa-

istnienia w sferze komercyjnej. Usługa lub produkt, żeby

cyjnych takich jak YouTube, Nasza-Klasa, Facebook, czy

zaistnieć, powinny realizować czyjeś potrzeby i być kon-

Gadu-Gadu wskazują, że inwestorzy, którzy uwierzyli w

kurencyjne. Ponadto prowadzenie przedsiębiorstwa musi

sukces tych początkowo małych firm, zobaczyli w nich

się opłacać, a przynajmniej powinno w jakiejś przewidy-

coś więcej niż dodatni bilans finansowy.

Program adresowany jest do polskich jednostek nauko-

walnej perspektywie czasu w końcu przynieść dochód.

Na początku działalności najważniejsze jest posiada-

wych zatrudniających naukowców innych narodowości

Potrzebne są zatem wstępne obliczenia i sprawdzenie,

nie pewnych unikatowych i kluczowych dla sukcesu w

lub polskich naukowców powracających do kraju z za-

czy pomysł obroni się na wolnym rynku.

branży walorów: na przykład liczba użytkowników, czy

granicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in.

Program adresowany jest do konsorcjów naukowych

Do tego potrzebny będzie BIZNES PLAN

też klientów, nawet jeśli oferowane usługi, czy produkty

we współpracy z młodymi naukowcami. Projekty mogą

złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co

być realizowane w trzech obszarach tematycznych okre-

najmniej jednej zagranicznej, które prowadzą wspólnie

ślonych jako Bio, Info, Techno.

projekty doktoranckie. W roli koordynatora konsorcjum

Środki na badania i rozwój
technologii

PROGRAM WELCOME

PROGRAM VENTURES

są darmowe, a także posiadany patent na produkt, albo
rozpoznawalna marka. W wyobraźni inwestorów te czyn-
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SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH
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niki przekładają się na przyszłe przepływy gotówkowe.

7

Zawsze istotnym elementem jest doświadczenie i pasja
Wstępne działania, mające na celu komercjalizację inno-

samych pomysłodawców.

wacji, mogą oczywiście podejmować przedsiębiorcy na

PROGRAM TEAM

czyli studentów jednolitych studiów magisterskich lub

własną rękę. Jednak nowe, innowacyjne modele bizneso-

Program adresowany do liderów zespołów naukowych

tach naukowo dydaktycznych; doktorantów (uczestników

realizujących badania we współpracy z partnerem zagra-

studiów doktoranckich). W ramach programu Ventures

nicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach

projekty mogą być realizowane w jednostkach nauko-

młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku

we, bardzo często generują dość wiele trudności w po-

naukowe, innowacje technologii i produktowe, na które

Innowacje technologiczne w tradycyjnym ujęciu, to te

czątkowym etapie wdrożenia. W związku z tym niezbędne

składają się lata pracy w zaciszu laboratoriów. Inno-

które powstają w oparciu o prowadzone badania na-

jest wsparcie doświadczonych biznesowo ekspertów i

wych lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów

studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat

ukowe. Uzyskane produkty rozwiązania są chronione

instytucji otoczenia biznesu, które mogą pomóc młodym

W związku ze specyfiką rozwoju innowacji (niedochodo-

na etatach naukowo-dydaktycznych. W programie Ven-

po uzyskaniu stopnia naukowego). Projekty mogą być re-

patentami. Najpowszechniejszym miejscem powsta-

przedsiębiorcom zamienić pasję w realny biznes.

wością w pierwszej fazie rozwoju np. etap badań) szcze-

tures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – fi-

alizowane w trzech obszarach tematycznych określonych

wania tego typu innowacji są uczelnie wyższe oraz

Cenne jest również korzystanie z doświadczeń innych

gólnie ważne stają się źródła finansowania pochodzące z

nansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki,

jako Bio, Info, Techno.

placówki Polskiej Akademii Nauk.

firm z branży.

funduszy publicznych. Dają one szansę na sfinansowanie

przy czym największe znaczenie ma przydatność danego

etapu badań (granty, stypendia) oraz rozwój przedsię-

projektu dla gospodarki.

WSZELKIE INNOWACJE, ZARÓWNO NAUKOWE JAK I WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW, MOGĄ BYĆ FINANSOWANE
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. UNIA
EUROPEJSKA W PROGRAMACH NA LATA
2007-2013 DUŻĄ CZĘŚĆ CAŁKOWITEGO BUDŻETU PRZEZNACZYŁA NA INWESTOWANIE
W WIEDZĘ I INNOWACJE. POZOSTAJE JEDNAK
UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH
MOŻLIWOŚCI I ŚRODKÓW!!!

„COOPETITION”

ZNAJDŹ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DLA REALIZACJI SWOJEGO POMYSŁU

studiów II stopnia, absolwentów zatrudnionych na eta-

INNOWACJE NAUKOWE

Drugi biegun innowacyjności to przełomowe odkrycia

PRZYGOTUJ BIZNESPLAN,
NIE BÓJ SIĘ RYZYKA I DZIAŁAJ Z PASJĄ

kooperacji i konkurencji.

FINANSOWANIU PODLEGAJĄ:

szym okresie czasu.

Ma on ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku in-

oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu
(z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie dla

w Dolinie Krzemowej. Praktycznym wdrożeniem zasady

klasyczne firmy, dla których najważniejszy jest szybki

kierownika zespołu i innych stałych pracowników)

„coopetition” jest tworzenie systemów klastrów.

zysk i bilans finansowy. Przedsięwzięcia opierające się

MAGDALENA IWANICKA,
LAUREATKA PROGRAMU
VENTURES FNP

ROZWÓJ SIECI CENTRÓW OBSŁUGI INWESTORÓW ORAZ POWSTAWANIA NOWYCH
TERENÓW INWESTYCYJNYCH

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ ZA WSPÓŁPRACĘ W RAMACH
FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ
NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ LAUREATÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO.

DZIAŁANIE 6.2 PO IG
Celem działania jest podniesienie standardów prowadzenia działalności gospodarczej i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach działania tworzone są

DZIAŁANIE 3.1 PO IG

warunki konieczne do podniesienia poziomu inwestycji,

Głównym założeniem działania jest wsparcie nowopow-

w tym inwestycji zagranicznych. Do najważniejszych

stałych przedsiębiorstw, które wprowadzają innowacyjne

metod zwiększenia atrakcyjności Polski dla inwestorów

technologie i rozwiązania. Wsparciem mogą uzyskać

należy tworzenie systemu regionalnych centrów obsługi

projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyj-

inwestorów zapewniających potencjalnemu inwestorowi

nych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami

wszechstronną pomoc w wyborze miejsca i przygoto-

przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowe-

waniu inwestycji. Działanie ma na celu zachęcenie do

DZIAŁANIE 8.1 PO IG

go przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu oraz inwesty-

poszerzania międzynarodowych kontaktów, poszukiwa-

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług

prowadzenia przez nich prac B+R (badawczo-rozwo-

cjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo.

nia kooperantów czy nowych rynków zbytu, a w związku

świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez

jowych), w tym opracowanie i aktualizacja oprogramo-

Fundusze są przekazywane poprzez instytucje wspiera-

z tym zdefiniowanie standardów i procedur funkcjono-

wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinansowa-

wania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów

jące powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw np.

wania punktów obsługi inwestorów, a także zwiększenie

niem mogą być objęte projekty polegające na świadczeniu

przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia

inkubatory, centra transferu technologii i innowacji, parki

dostępu do informacji.

e-usługi, a także projekty polegające na wytworzeniu pro-

przedsiębiorcy w CBR (centrum badawczo-rozwojowe).

• Nowo utworzone przedsiębiorstwa innowacyjne

UWAGA: DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MEDIA 3.0 W RAMACH PROGRAMU PO IG 3.1. WNIOSKI
MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE NA STRONIE
WWW.MILIONNASTART.PL

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE
W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
DZIAŁANIE 4.2 PO IG
Wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie
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O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ STARAĆ

W ramach działania nie mogą być dofinansowywane pro-

O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ STARAĆ

• Sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów działa-

jekty mające na celu świadczenie usług poczty elektro-

• Przedsiębiorcy

jących na rzecz przedsiębiorców planujących eksport

nicznej, usług hostingowych oraz usług związanych z re-

lub planujących dokonać inwestycji poza Polską, a tak-

jestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również

że inwestorów zagranicznych planujących dokonać

projekty polegające na obrocie handlowym produktami.

inwestycji w Polsce.
• Jednostki samorządu terytorialnego na działania stu-

O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ STARAĆ

dyjno-koncepcyjne w ramach przygotowania terenów

• Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsię-

inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych (o po-

biorstw, prowadzący działalność gospodarczą nie dłu-

wierzchni co najmniej 40 ha).

żej niż 1 rok.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE WWW.POIG.GOV.PL

Foto: Magdalena Wiśniewska Krasińska

O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ STARAĆ

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

duktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi.

naukowo-technologiczne.

Client: Ministry of Regional Development
- brochure for annual EU Founds event
design & production

torantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu

• grant badawczy
Innowacyjne przedsiębiorstwa funkcjonują inaczej niż

INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
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• grant badawczy w wysokości zależnej od liczby dok-

• imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu

nowacyjnych technologii i od lat świetnie sprawdza się

Środki na komercjalizację pomysłu i rozwój innowacyjnego
biznesu finansowane z funduszy Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

FINANSOWANIU PODLEGAJĄ:

ną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierw-

• imienne stypendia naukowe dla uczonego z zagranicy -

szą kategorię w aktualnej ocenie parametrycznej i prawo

kierownika projektu, członków zespołu,

nadawania stopnia naukowego doktora. Program obej-

• grant badawczy (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie innych pracowników naukowych)

9

muje wszystkie dziedziny nauki, jednakże w sytuacji jednakowej wartości merytorycznej wniosku preferowane są
aplikacje z dziedzin określonych jako Bio, Info, Techno.

PROF. DR HAB.
JAN HOLNICKI SZULC, LAUREAT
PROGRAMU TEAM FNP

FINANSOWANIU PODLEGAJĄ:
• imienne stypendia naukowe dla doktorantów,
• koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ZUS
(jeśli jest opłacane przez doktorantów),

FINANSOWANIU PODLEGAJĄ:
• imienne stypendia naukowe dla członków zespołu,

wzięć gwarantujących zwrot inwestycji dopiero w dłuż-

Model współpracy pomiędzy firmami łączący elementy

PROGRAM MPD

musi występować jednostka polska, która posiada nada-

8

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców,

Foto: Miłosz Wozaczyński

LEGONOMIA

wacje produktowe i technologiczne potrzebują dotacji

głównie na innowacjach są na tyle specyficzne, że ciężko
jest ocenić po bieżących wynikach jak będzie wyglądała

WE WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ INNOWACYJNOŚĆ TO ZARÓWNO
WYNALAZKI, REZULTATY PROCESU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO (R&D), JAK I NOWATORSKIE
SPOSOBY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW
I ROZWIĄZAŃ DO TWORZENIA NOWEJ JAKOŚCI.

Innowacyjność obecnie nie jest tożsama z laboratorium.

INKUBACJA POMYSŁU

Foto: Grzegorz Krzyżewski

I. Innowacyjność czyli…
o co właściwie chodzi?

Foto: Grzegorz Krzyżewski

CZAS
EKSCYTUJĄCYCH
PRZEMIAN

PARTNER MERYTORYCZNY PANELU

• granty badawcze w wysokości zależnej od liczby doktorantów realizujących projekty oraz rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMÓW DOSTĘPNE NA STRONIE FUNDACJI
NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
WWW.FNP.ORG.PL

WIZJA I PASJA TO POTĘŻNY NAPĘD, KTÓRY POZWALA
OSIĄGAĆ NIEZWYKŁE WYNIKI.
O PRAWDZIWOŚCI TEGO STWIERDZENIA PRZEKONA SIĘ
TYLKO TEN, KTO ODWAŻY SIĘ SPRÓBOWAĆ!
WŁAŚNIE TERAZ JEST TEN NAJLEPSZY MOMENT.
ZDOBĄDŹ PIENIĄDZE NA START I DO DZIEŁA!
POWODZENIA!
PROF. DR HAB. INŻ.
KAROL GRELA,
LAUREAT
PROGRAMU TEAM FNP
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Client: Geohistory Centre
STUDIA GEOHISTORICA magazine :
Magasine logo & mockup design

Gaius Julius Caesar
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Elenimi, sitiumquam quas sint Os aliqui
abore prem et lis es asi aut ressus eatiur?

Rocznik Naukowy:
Fundacja Centrum Geohistorii • Instytut Geodezji i Kartograﬁi • Instytut Historii KUL
• Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US • Zespół Historii Kartograﬁi przy Instytucie Historii Nauki PAN
• Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
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Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.
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Poziom 4
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Część 4.2

Część 4.3

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

scenariusze przebiegu lekcji
gotowe pytania do uczniów
podgląd zawartości zeszytu ucznia
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Sposób prowadzenia zajęć
Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

Lekcje pokazowe

Poziom 2
Lekcje 1–18

ISBN 978-83-60671-40-5

tel.: +48 71 342 22 56, fax: +48 71 342 22 57, e-mail: biuro@redpp.com

Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.
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scenariusze przebiegu lekcji
gotowe pytania do uczniów
podgląd zawartości zeszytu ucznia

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów
Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.
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Metoda redpp.com
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Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Sposób prowadzenia zajęć
Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

Intensywność i czas nauki
Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

Lekcje pokazowe

Zeszyt ucznia

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów

Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.
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Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.

tabele podstawne podsumowujące materiał
gotowe przykłady pytań i odpowiedzi
rozszerzony zasób słownictwa

Poziom 1

Część 1.1

Część 1.2

Część 1.3

Poziom 2

Część 2.1

Część 2.2

Część 2.3

Poziom 3

Część 3.1

Część 3.2

Część 3.3

Poziom 4

Część 4.1

Część 4.2

Część 4.3

tel.: +48 71 342 22 56, fax: +48 71 342 22 57, e-mail: biuro@redpp.com

2009-08-17 14:34:42

ZU_4_1_cover.indd 1

1

2009-08-17 14:27:50

ISBN 978-83-60671-85-6

9 788360 671856
Zeszyt ucznia. Angielski 4.1

metoda redpp.com®

Lekcje 1–18
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scenariusze przebiegu lekcji
gotowe pytania do uczniów
podgląd zawartości zeszytu ucznia

ISBN 978-83-60671-84-9

Angielski

Poziom 3

Lekcje 1–18

4.1

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów

metoda redpp.com®

Lekcje pokazowe

Angielski

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

3.1

Intensywność i czas nauki

Poziom 1

Poziom 4

Książka
nauczyciela

Lekcje pokazowe
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Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.
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Książka nauczyciela. Angielski 3.1.

Sposób prowadzenia zajęć

Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Sposób prowadzenia zajęć

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

KN_3_1_cover.indd 1

Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.
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metoda redpp.com®

Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.

Poziom 4

ISBN 978-83-60671-73-3

Zeszyt ucznia. Angielski 2.1

Angielski

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów

Poziom 2

Część 4.3

Metoda redpp.com

Książka
nauczyciela

Lekcje pokazowe

Poziom 1

Część 2.3
Część 3.3

Część 4.2

4.1

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

metoda redpp.com®

Intensywność i czas nauki

Angielski

Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

3.1

Sposób prowadzenia zajęć

Część 2.2
Część 3.2

Część 4.1

1

tabele podstawne podsumowujące materiał
gotowe przykłady pytań i odpowiedzi
rozszerzony zasób słownictwa

Część 1.3

Część 2.1
Część 3.1

Poziom 4
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Zeszyt ucznia. Angielski 1.

Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Część 1.2

Poziom 2
Poziom 3

2.

Zeszyt ucznia

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.
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1
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Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.
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2
2
4
4
2.

scenariusze przebiegu lekcji
gotowe pytania do uczniów
podgląd zawartości zeszytu ucznia
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Intensywność i czas nauki

tabele podstawne podsumowujące materiał
gotowe przykłady pytań i odpowiedzi
rozszerzony zasób słownictwa

Część 1.3

Poziom 2
Poziom 3
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Część 4.3

Przygotowanie do egzaminów

Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.

Część 1.2

Część 2.3

Część 3.2
Część 4.2

Metoda redpp.com

Zeszyt ucznia

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.
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Lekcje 1–18

Przygotowanie do egzaminów

Część 1.2

Część 1.2

Część 2.1

Poziom 3
Poziom 4

Angielski

Lekcje pokazowe

Część 1.1

Część 1.1

Poziom 2

Lekcje 1–18

2.1

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

metoda red.pp.com®

Intensywność i czas nauki

Angielski

Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

1.1

Sposób prowadzenia zajęć

Poziom 1

Metoda redpp.com zapewnia przyswajanie języka w sposób uporządkowany i zrozumiały, co jest szczególnie
cenne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub FCE.
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Metoda redpp.com

Poziom 1

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów

Poziom 1

Poziom 2

Książka
nauczyciela

Lekcje pokazowe
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Książka nauczyciela. Angielski 1.1.
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Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

Intensywność i czas nauki
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metoda redpp.com®

Szkoły uczące metodą redpp.com oferują lekcje pokazowe przed zapisaniem się na kurs. Przed przystąpieniem do lekcji pokazowej uczeń powinien otrzymać materiały do lekcji. Wybrane lekcje z każdego poziomu
można pobrać bezpłatnie w serwisie www.redpp.com.

Przygotowanie do egzaminów

Poziom 2

1.

Książka
nauczyciela

Lekcje pokazowe

Poziom 1

Lekcje 1–18

Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Sposób prowadzenia zajęć

Angielski

Tempo nauki można regulować poprzez zmianę ilości lekcji przerabianych w tygodniu. Każdy z czterech poziomów nauki to 54 lekcje. Przy intensywnym kursie (4 godziny zajęć tygodniowo) cały materiał można przerobić
w ciągu 2 lat. Mniejsze tempo (2 godziny zajęć tygodniowo) oznacza naukę przez 4 lata.
Poszczególne poziomy kursu tworzą dydaktyczną całość, ale jednocześnie każdy z nich można traktować
autonomicznie, bez przerabiana poziomów niższego i wyższego.

Poziom 1

Metoda redpp.com

2.1

Intensywność i czas nauki

metoda red.pp.com®

Wszystkie lekcje odbywają się według tego samego modelu. Polegają na prowadzeniu konwersacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem w oparciu o specjalnie opracowane tabele podstawne zawierające wzory formułowania pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie zajęć nie wymaga przygotowywania ani korzystania z dodatkowych materiałów. Wystarczą: podręcznik kursowy oraz książka nauczyciela i zeszyt ucznia. Lekcje mogą być prowadzone bez użycia tablicy,
w każdym miejscu, w grupach o dowolnej wielkości, a także na zajęciach indywidualnych.
Aby jak najlepiej skorzystać z lekcji, uczeń powinien uprzednio wysłuchać jej nagrania oraz nauczyć się nowych
słów i zapoznać się z wykładem gramatycznym, korzystając z podręcznika kursowego. Takie przygotowanie zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy z nauczycielem, a przez to dużą skuteczność nauki.

Angielski

Sposób prowadzenia zajęć

1.1

Metoda redpp.com umożliwia szybkie i trwałe opanowanie języka angielskiego z pełnym zrozumieniem gramatyki i słownictwa na każdym etapie nauki. Przeznaczona jest dla wszystkich bez względu na wiek i cel nauki.
Doskonale nadaje się dla osób, które wcześniej uczyły się innymi metodami, ale nie osiągnęły zadowalających
wyników. Ucząc się metodą redpp.com na kursie językowym, uczeń rozwija i doskonali wszystkie sprawności
językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o poznawane
konstrukcje gramatyczno-leksykalne.

Poziom 4
Lekcje 1–18

4.

1

Zeszyt ucznia
tabele podstawne podsumowujące materiał
gotowe przykłady pytań i odpowiedzi
rozszerzony zasób słownictwa
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Książki do czytania i słuchania z serii „Opowiadania” redpp.com zostały przygotowane z myślą o wszystkich uczących się języka angielskiego – zarówno metodą
redpp.com, jak również innymi metodami. Mogą być wykorzystywane w nauce
samodzielnej oraz w szkołach językowych jako lektura dodatkowa.
Celem opowiadań jest zapewnienie aktywnego kontaktu z językiem, utrwalenie
oraz rozszerzenie materiału poznawanego podczas nauki angielskiego. Poziom
trudności opowiadania został dostosowany pod względem gramatycznym i leksykalnym do poziomu drugiego metody redpp.com.
Inne niż wszystkie
W opowiadaniach zastosowano wypróbowane i usprawniające naukę rozwiązania znane z metody redpp.com, takie jak:
 równoległe tłumaczenia tekstów angielskich na język polski z podkreśleniami
nowych słów,
 nauka wymowy,
 przejrzyste opisy gramatyczne w języku polskim,
 ćwiczenia z równoległymi odpowiedziami, w tym także na rozróżnianie trudnych
słów (typu Word Focus),
 pełna wersja audio z indeksami ułatwiającymi powtórne wysłuchanie tekstu.
Dzięki tym rozwiązaniom nauka języka angielskiego z serią „Opowiadania”
redpp.com jest szybka i przyjemna jak nigdy dotąd.

Szybka nauka i powtórka
Opowiadania redpp.com umożliwiają szybką naukę i powtórkę materiału
słownikowego oraz gramatycznego. Jednocześnie pozwalają na skuteczne doskonalenie sprawności językowych, takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu,
wykonywanie tłumaczeń z angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

W skład zestawu wchodzi
książka, płyta CD audio,
kod dostępu do
www.redpp.com
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Nagrania
Pełna treść opowiadania, wszystkie teksty towarzyszące i ćwiczenia zostały nagrane na załączonej płycie w formacie CD audio. Nagrania w postaci plików mp3
można pobrać ze strony www.redpp.com – po wcześniejszym zalogowaniu
się do serwisu za pomocą kodu zdrapki podanego na ostatnich stronach książki.

h t s r e s e rv e d .
All rig

Egzaminy
Egzaminy
Cambridge
polskie
KET
1 klasa liceum
PET
2 klasa liceum
matura podst.
FCE
matura rozszerz.

lish

h t s r e s e rv e d .
All rig
lish

ing.

W skład zestawu wchodzi:
• książka,
• płyta CD Audio,
• kod dostępu do
www.redpp.com

Liczba
słów
~ 1500
~ 3000
~ 4500
~ 6000

wojnaSwiatow_cover_14x19_druk.indd 1

Audio CD

Wojna światów

Szybka nauka i powtórka
Opowiadania redpp.com umożliwiają szybką naukę i powtórkę materiału
słownikowego oraz gramatycznego. Jednocześnie pozwalają na skuteczne doskonalenie sprawności językowych, takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu,
wykonywanie tłumaczeń z angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Nagrania
Pełna treść opowiadania, wszystkie teksty towarzyszące i ćwiczenia zostały nagrane na załączonej płycie w formacie CD Audio. Nagrania w postaci plików mp3
można pobrać ze strony www.redpp.com – po wcześniejszym zalogowaniu
się do serwisu za pomocą kodu zdrapki podanego na ostatnich stronach książki.

Poziom 2

The War of the Worlds

Inne niż wszystkie
W opowiadaniach zastosowano wypróbowane i usprawniające naukę rozwiązania znane z metody redpp.com, takie jak:
 równoległe tłumaczenia tekstów angielskich na język polski z podkreśleniami
nowych słów,
 nauka wymowy,
 przejrzyste opisy gramatyczne w języku polskim,
 ćwiczenia z równoległymi odpowiedziami,
 pełna wersja audio z indeksami ułatwiającymi powtórne wysłuchanie tekstu.
Dzięki tym rozwiązaniom nauka języka angielskiego z serią „Opowiadania”
redpp.com jest szybka i przyjemna jak nigdy dotąd.

Metoda
redpp.com
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4

2

Opowiadania redpp.com – poziom 2

Opowiadania redpp.com – poziom 3
Książki do czytania i słuchania z serii „Opowiadania” redpp.com zostały przygotowane z myślą o wszystkich uczących się języka angielskiego – zarówno metodą
redpp.com, jak również innymi metodami. Mogą być wykorzystywane w nauce samodzielnej oraz w szkołach językowych jako lektura dodatkowa.
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Client: RED POINT PUBLISHING
Interactive language course kits - webpage, support books,
CD coverss and booklets
Series of several languages phrasebooks
graphic design & production

Client: National Heritage Board of Poland.
Implementation of the campaign “100 historic monuments
for the 100th anniversary of independence”

Client: National Heritage Board of Poland
2 Consecutive conferences: logotype,
conference materials and book publications
– graphic design and DTP

5 sierpnia 1944 na warszawskiej
woli blisko 40 000 warszawiaków
zostało zamordowanych
przez niemieckie oddziały
pod dowództwem
Heinza reinefartha.
Dlaczego kat warszawy
Heinz reinefarth uniknął kary?
Dlaczego dopiero w ostatnich
latach o zbrodniach na woli
mówi się więcej w samej Polsce?
Jakie znaczenie ma dziś
pamięć o tych wydarzeniach
dla polskiej tożsamości?

Strategic Partner:

Media Partners:

Partner:

międzynarodoWa konferenCja

Wola 1944:

Invitation

nierozliCzona zbrodnia
a pojęCie lUdobójstWa
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Wola 1944: an UnpUnished Crime
and the notion of GenoCide

Client: Witol Pilecki Center for Totalitarian Studies: International conference “Wola 1944: An
Unpunished Crime and the Notion of Genocide” – conference invitation, posters and city screen
presentation

Zdjęcie rodzinne Gabriela Stypińskiego z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA

1
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BiBlioteka Uniwersytecka w warszawie
Ul. DoBra 56/66 s. 316, iii Piętro
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Partner strategiczny:

Partner:

Patronaty:

Client: MKiDN and National Heritage Board of
Poland: Design for marking Jewish cemeteries
in Poland – Memorial plaque and programme
reports design

Client: Witol Pilecki Center for Totalitarian Studies:
promotional posters for publications

Client: Museum of King Jan III’s Palace
at Wilanów and The Royal Garden
of Light.
Promotional materials

Social campaign cocept:
Art Director, Copy

Client: LOUVRE HOTELS GROUP
RECRUITMENT & HR materials
graphic design & production

Client: Auto Motio Magasine
Ad concept
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