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Wstęp: 
 
W  obecnych czasach bardzo ważnym celem edukacji jest wyposażenie uczniów m.in. 
w umiejętności uczenia się, dociekliwości poznawczej, krytycznego myślenia, 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz współpracy w grupie. W dobie, gdy świat 
„stał się mniejszy” młodzi ludzie powinni również umieć odnaleźć się w każdym miejscu, 
wykorzystując chociażby doskonalone od najmłodszych lat umiejętności posługiwania się 
językiem obcym. 
Aby im to ułatwić warto wykorzystywać na zajęciach metody aktywne, innowacyjne 
działania oraz ciekawość i kreatywność uczniów. 
Wierzę, że wiedza oraz umiejętności, które wyniosłam z odbytego szkolenia w Oxfordzie 
w ramach projektu Erasmus+ (Learning English and CLIL) pomoże mi w tym niemałym 
wyzwaniu.   

 

Założenia ogólne: 
 
Adresatami programu są uczniowie klasy VIa i VIb. Czas jego realizacji obejmuje rok 
szkolny 2019/2020. Działania innowacyjne w każdej klasie odbywać się będą raz 
 w tygodniu w ramach zajęć obowiązkowych – rozwijających kreatywność matematyczno – 
przyrodniczą. Do ich realizacji nie są wymagane żadne dodatkowe środki finansowe. 
 
 

Cele działań innowacyjnych: 
 
Cel główny: 
 
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym 
przekazywaniu treści z dziedziny różnych przedmiotów (geografii, biologii, przyrody, 
matematyki) i elementów języka angielskiego (elementy metody CLIL). 
 

Cele szczegółowe: 
 
� poznawanie wymaganych pojęć (w języku polskim i w języku angielskim), 
zdobywanie i utrwalanie rzetelnej wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
i matematycznych, 
� dochodzenia do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania 
przekazywanych treści, 
� rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 
(przyczynowo-skutkowych, czasowych i przestrzennych), 
� rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
� traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi 
i siebie, 
� poznawanie dziedzictwa kultury europejskiej i światowej, 



� planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowania za nią 
odpowiedzialności, 
� współdziałanie w zespole, 
� rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
� poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 
efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
� odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy, 
� rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 
� rozwijanie dociekliwości poznawczej, 
� upowszechnienie postaw tolerancji i otwartości wobec innych ludzi 
i kultur, 
� poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 
wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca 
w świecie, 
� kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów. 
 

 
Na zajęciach można więc będzie wspierać rozwój intelektualny i osobowy, kształtować 
postawy i wszystkie kompetencje kluczowe: 
� porozumiewanie się w języku ojczystym, 
� porozumiewanie się w języku obcym (języku angielskim), 
� kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
� kompetencje informatyczne, 
� umiejętność uczenia się, 
� kompetencje społeczne i obywatelskie, 
� inicjatywność i przedsiębiorczość, 
� świadomość i ekspresją kulturalna. 
 

Metody i formy: 
 
Przy wyborze metod warto pamiętać o słowach Geoffa Pettiego: „Nie mylmy dobrego 
wyjaśniania z dobrą nauką. Dostarczanie treści nie gwarantuje jej przyswojenia. Uczniowie 
najlepiej uczą się coś robić, gdy to robią.” 
Na zajęciach dominować więc będą metody aktywne, do których zaliczyć można: 
� metodę projektów, 
� analizę wykresów, diagramów, map, 
� „burzę mózgów”, 
� obliczenia matematyczno – geograficzne (skala, wskaźniki demograficzne), 
� kosz i walizka, 
� metaplan, 
� dyskusja, 
� poker kryterialny, 
� sześć myślących kapeluszy, 
� gry dydaktyczne. 
 
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 
 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 
 
� rozwój umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy w sposób kreatywny, 
� rozwój kompetencji kluczowych, 



� rozwój umiejętności współpracy w grupie, prezentacji efektów swojej pracy, 
rozwiązywania problemów, negocjacji, 
� rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia, 
� wzrost motywacji do nauki i podejmowania wyzwań. 
 
 
 

Tematyka zajęć: 
 
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla II etapu edukacyjnego oraz treści zawarte w podstawach programowych z geografii, 
języka angielskiego, matematyki, biologii. Są one kontynuacją tematyki realizowanej 
w klasie piątej, utrwalają ją, uzupełniają i poszerzają. Są również wprowadzeniem 
do treści, które będą realizowane w klasach starszych. Przewidziano realizację pięciu 
boków tematycznych, które dotyczą krajów, w których językiem urzędowym jest język 
angielski: 
1. Wielkiej Brytanii, 
2. Stanów Zjednoczonych, 
3. Malty, 
4. Tanzanii, 
5. Australii. 
Na zajęciach uczniowie w sposób problemowy dokonają analizy: 
� stref oświetlenia i panującego tam klimatu, 
� stref krajobrazowych występujących w tych państwach, 
� fauny i flory występującej na danym terenie, 
� ukształtowaniu powierzchni (w tym m.in. najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, linia 
brzegowa), 
� największych miast i atrakcji turystycznych, 
� położenia tych państw na mapie, współrzędnych geograficznych, odległości 
pomiędzy ważnymi punktami (przy wykorzystaniu skali mapy), 
� atrakcyjności każdego państwa z punktu widzenia turysty, przedsiębiorcy, ucznia lub 
studenta, mieszkańca. 
 
Zgodnie z założeniami metody CLIL na zajęciach uczniowie posługiwać się będą językiem 
polskim i językiem angielskim. 
 
Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono około 6/7 godzin lekcyjnych. 
 

Ewaluacja: 
 
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 
� pod koniec I semestru rozmowy z uczniami, a pod koniec I i II semestru 
z nauczycielami języka angielskiego, biologii, przyrody, matematyki 
i z wychowawcami na temat efektów pracy, 
� w maju lub w czerwcu 2020r. ankietę wśród rodziców i uczniów dotyczącą sposobu 
prowadzenia zajęć oraz efektów pracy na zajęciach, 
� bieżącą obserwację uczniów na zajęciach. 
 
Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów, wyników ankiet oraz wyników 
klasyfikacji semestralnej i rocznej pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. 
Wymiernym efektem pracy oraz miernikiem zaangażowania uczniów będą również 
zrealizowane i zaprezentowane w klasie projekty edukacyjne. 



Wszystkie te działania pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę z grupami 
w przyszłym roku szkolnym i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. 
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniach na zakończenie 
pierwszego i drugiego semestru oraz udostępnione dyrektorowi szkoły oraz radzie 
pedagogicznej. 
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