
JĘZYKI OBCE – JUŻ NIE OBCE 

SZKOLNY PROJEKT JĘZYKOWY 

DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH 

 

Projekt językowy kierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 oraz Liceum 

Ogólnokształcącego nr 4 w SOSW w Dąbrowie Górniczej. 

Termin: 25.10.2017-22.12.2017 

Harmonogram: 

25.10- losowanie miast, 

3.11-29.11- konsultacje i czas na wykonanie projektu 

30.11- I etap- wybór najlepszych prac 

22.12- II etap- prezentacja prac- wyłonienie zwycięzców, rozdanie dyplomów 

Realizatorami projektu są: 

Anita Koruba- nauczyciel języka angielskiego 

Izabela Szymańska- nauczyciel języka niemieckiego 

Przemysław Czerwiński- nauczyciel języka angielskiego 

Cele projektu 

-poznanie podstawowych pojęć związanych z turystyką, krajoznawstwem, kulturą, obyczajami i 

zwyczajami w Wielkiej Brytanii i Niemczech 

-nazywanie pojęć w języku obcym 

-utrwalenie i poszerzenie wiadomości z kulturoznawstwa 

-obcowanie z językami obcymi: angielskim i niemieckim 

-możliwość poznania dotychczas nieznanych informacji o krajach anglo i niemieckojęzycznych 

-integracja grup klasowych 

-poszerzenie swojej wiedzy w zakresie języków obcych 

Adresaci projektu 

-uczniowie klas gimnazjalnych: 7 klas- 37 uczniów 

-uczniowie klas licealnych: 5 klas- 29 uczniów 



Sposób realizacji projektu 

Nauczyciele przygotowali tematykę oraz zakres zagadnień projektu. Projekt dotyczy 6 miast 

angielskich i 6 miast niemieckich. Każda klasa przygotowuje i zachęca społeczność gimnazjum i liceum 

do odwiedzenia wylosowanych miast, poznania ich kultury i zwyczajów. Przewodniczący klas 

wcześniej losują jedno miasto i wybierają swojego lidera. Lider każdej grupy- klasy rozdziela przydział 

zadań tak aby w finale móc przedstawić wyniki swoich prac w formie prezentacji komputerowej lub 

plakatu na forum społeczności szkolnej. Uczniowie mają możliwość uzyskania pomocy od nauczycieli 

podczas tzw. konsultacji w poniedziałki na 4 i 5 godz. lekcyjnej (I. Szymańska) oraz w środy na 6 i 7 

godz. lekcyjnej (P.Czerwiński). 

Przydział 

Liceum Ogólnokształcące: 

1A – Koln, 1B – Drezno, 2A – Edynburg, 2B – Stuttgart, 3A – Bodensee 

Gimnazjum: 

2a – Monachium, 2b – York, 2c – Londyn, 2d – Stratford upon Avon, 2e – Berlin, 

3a – Oxford, 3b – Belfast 

Oczekiwane efekty projektu 

-poprawa znajomości języka angielskiego i niemieckiego 

-uzupełnianie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Niemczech 

-zmniejszenie dysproporcji klasowych na poziomie kompetencji językowych 

-nabycie umiejętności językowych 

- poprawa komunikacji interpersonalnej 

-zwiększenie zasobu słownictwa języków obcych 

-zwiększenie wiadomości z kulturoznawstwa 

Ewaluacja projektu 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej i plakatów oraz ich omówienie na podsumowaniu 

projektu na forum szkoły. Wybór najlepszej prezentacji przez każdą z klas (po 1 głosie na klasę) 

poprzez głosowanie. 

Nagrodami dla trzech najlepszych klas będą dyplomu oraz oceny z języków obcych. 

Wnioski wynikające z realizacji projektu 

-zachęcanie uczniów do nauki języków obcych 

-zmniejszanie dysproporcji klasowych w poziomie kompetencji językowych 



-aktywowanie uczniów do większej samodzielności w uczeniu się I m. 3aLO, 2 m. 3 BG, 3m 2EG 

 


