


Jednym z efektów realizacji projektu Erasmus+ 
było przygotowanie innowacyjnego programu 

nauczania języka angielskiego dla klas VI-VIII 
„Discover English Speaking World”,  

który realizuje 55 uczniów. 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
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Kliknij na link aby przejść do wybranego działu 



 
W trakcie  zajęć wykorzystuje 

się techniki aktywizujące 
uczniów takie jak: 

- praca projektowa 
- nagrywanie dialogów 
- prezentacje 
- gry i zabawy 
- nauka piosenek 
- wykorzystanie 
nowoczesnych          
technologii 

METODY AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW 
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Kliknij, aby odtworzyć film. 

Kliknij, aby odtworzyć film. 



ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE  
    W CIEKAWEJ FORMIE 

 

 

 

Lekcje biblioteczne miały formę 
warsztatów,  na których uczniowie 

zapraszani byli do podejmowania prób 
inscenizacji literatury angielskiej  
z wykorzystaniem np. pacynek.  

W ten sposób uczniowie promowali  
i zachęcali swoich rówieśników do 

sięgnięcia po książki. 
Biblioteczka anglojęzyczna była 
również promowana poprzez 

uczniowskie recenzje przeczytanych 
książek. 
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      LEKCJE KULTUROWE 
Ważnym elementem programu innowacyjnego  
są lekcje kulturowe polegające na poznawaniu  

zwyczajów świątecznych krajów anglojęzycznych.  
Uczniowie wspólnie przeżywali Halloween, Christmas,  

brali udział w wielkanocnym zwyczaju  
Easter  Eggs Hunt. 

 



LEKCJE KULTUROWE 



 NAUKA PRZEZ TEATR 
Nauka poprzez teatr to zajęcia angażujące uczniów  

językowo, aktorsko i emocjonalnie. Wspólne tworzenie  
przedstawienia językowego jest dla uczniów niezwykle  

satysfakcjonujące; łączy ciężką pracę ze wspólną zabawą.  
Wysiłek uczniów doceniony został przez całą społeczność  

szkolną oraz lokalną. 
 



NAUKA PRZEZ TEATR 



WARSZTATY Z WOLONTARIUSZAMI 
                               ANGLOJĘZYCZNYMI 

Stałym elementem zajęć innowacyjnych były warsztaty  
z wolontariuszami anglojęzycznymi. Dzięki współpracy  

z organizacjami wolontariackimi  uczniowie poznali   
kulturę USA, Francji, Włoch, Filipin, Tajlandii i Australii.  
Lekcje w murach szkoły nabrały wymiaru światowego  

i wpłynęły na poszerzenie horyzontów uczniów. 

Australia i Indie 



Filipiny i Tajlandia 

WARSZTATY Z WOLONTARIUSZAMI 
ANGLOJĘZYCZNYMI 



USA, Francja, Włochy 

WARSZTATY Z WOLONTARIUSZAMI 
ANGLOJĘZYCZNYMI 



WARSZTATY KULTUROWO-JĘZYKOWE 
Program innowacyjny zakłada naukę poza klasą.  

Uczniowie brali udział w wyjazdach warsztatowych,  
odwiedzili Szkołę Amerykańską w Warszawie,  

brali udział w wyjeździe na warsztaty Euroweek. 



WARSZTATY KULTUROWO-JĘZYKOWE 

Warsztaty w American School of Warsaw 



WARSZTATY KULTUROW0-JĘZYKOWE 
Learning without borders –  The United States of America 



WYJAZDY EDUKACYJNE DO TEATRU 
Wyjazdy uczniów na spektakle anglojęzyczne do  

American School of Warsaw  oraz Krakowa. 
To lekcje nie tylko językowe, ale także kontakt ze sztuką  

w wykonaniu amatorów i profesjonalnych   aktorów. 
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KONKURSY ZWIĘKSZAJĄCE 
MOTYWACJĘ DO NAUKI 

W trakcie trwania innowacji uczniowie zachęcani byli  
do brania udziału w konkursach szkolnych. Przygotowanie  

wymagało od nich zaangażowania, podjęcia  
zdrowej rywalizacji oraz  pogłębiło umiejętność  samodzielnego  

pozyskiwania  wiedzy. 
. 



KONKURSY ZWIĘKSZAJĄCE  
MOTYWACJĘ DO NAUKI 



KONKURSY ZWIĘKSZAJĄCE 
MOTYWACJĘ DO NAUKI 



WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI 
Z KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Jednym z założeń innowacji jest współpraca ze szkołami  
europejskimi. Uczestnicy zajęć realizowali projekt 

e-Twinning  pt. „Healthy Lifestyle” ze szkołami z Hiszpanii,  
Portugalii, Chorwacji Rumunii oraz Włoch. 

Wymiar europejski zajęć motywował uczniów do pracy,  
dał poczucie bycia Europejczykiem. 



WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI 
Z KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Kliknij, aby odtworzyć film. 

Kliknij, aby odtworzyć film. 



WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI 
Z KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Kliknij ,aby odtworzyć film. 



Dzięki realizacji projektu „Innowacje 
pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji” 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II jest 
przykładem jak skutecznie wprowadzać zmiany 
oraz zapewniać trwałość działao realizowanych  

w programie Erasmus + 
                                                      Dziękujemy za uwagę. 


