
INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM 

Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  I   JĘZYKA  NIEMIECKIEGO 

W GIMNAZJUM W GRZEGORZEWIE 

 

Założenia ogólne: 

Innowacja programowo-metodyczna przeznaczona  jest dla III etapu 

edukacyjnego. Innowacja w klasie I dotyczy zwiększonej  ilości godzin z języka 

angielskiego i niemieckiego w formie zajęć obowiązkowych. Dodatkowe                   

dwie godziny języka angielskiego i jedna godzina języka niemieckiego                   

dla każdej  z grup będą finansowane przez organ prowadzący szkołę. 

W celu osiągnięcia zakładanych wyników nauczania oraz stworzenia 

optymalnych warunków pracy młodzieży przyjmuje się, że nauka odbywać się 

będzie z podziałem na dwie grupy, liczebność klasy innowacyjnej nie może 

przekroczyć 24 osób. Pozwoli to na położenie głównego nacisku                                  

na komunikację w języku obcym. 

Cele ogólne: 

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz stworzenie optymalnych 

warunków rozwoju zdolności i umiejętności językowych uczniów 

zainteresowanych tą dziedziną. Realizacja innowacji zmierza do rozwijania 

kompetencji produktywnych (mówienie  i pisanie) i receptywnych                      

(czytanie i słuchanie). Zakres innowacji uatrakcyjni, poszerzy i wzbogaci treści 

lekcyjne, a współpraca z partnerskimi placówkami stworzy możliwość 

uczciwego współzawodnictwa i nawiązania nowych przyjaźni oraz promowanie 

szkoły i gminy na zewnątrz. 

 

Cele szczegółowe: 

– stworzenie możliwości i warunków do wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju ucznia;  

– rozwój sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania                

i pisania w języku angielskim i w języku niemieckim;  

– rozwijanie kompetencji językowych w naturalny, bezpośredni sposób;  



– rozwój umiejętności służących zdobywaniu wiedzy – rozwój autonomii 

ucznia;  

– uwrażliwienie na wartości kulturowe innych krajów (w tym głównie krajów 

zjednoczonej Europy);  

– dostrzeganie różnic między kulturą i tradycjami polskimi, a innych krajów 

europejskich;  

– rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej 

Europy;  

– kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodowości, innych 

języków, 

– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie poprzez realizację 

projektów uczniowskich;  

– zachęcanie do podejmowania działań twórczych i pokonywania trudności                     

w sposób niekonwencjonalny;  

– kształtowanie i rozwijanie umiejętności dokonywania oceny i samooceny 

swojej wiedzy; 

– stworzenie możliwości do samorealizacji;  

– rozwijanie wyobraźni, twórczości i zainteresowań;  

– wdrażanie do odpowiedzialności i systematyczności;  

– rozwijanie umiejętności wykorzystania TIK w codziennym życiu; 

– w ramach współpracy z Gimnazjum w Grzymiszewie - organizowanie 

konkursów, wspólnych warsztatów, wyjazdów i imprez edukacyjnych; 

– otwieranie się na świat  i poszerzanie horyzontów myślowych poprzez 

zawieranie nowych przyjaźni oraz otrzymywanie informacji zwrotnej 

płynącej z nowopoznanego środowiska; 

– promowanie szkoły i gminy. 

 


