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Zakres innowacji:  

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje 

okres od września 2020 roku do maja 2021 roku,  z możliwością jej kontynuowania                w 

następnym roku szkolnym. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach, dodatkowych zajęć organizowanych raz                 

w tygodniu.  

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei świadomego uczenia się języka obcego                   z 

wykorzystaniem metod aktywizujących.  Ma ona zachęcać i motywować uczniów do 

zwiększania kompetencji językowych oraz do monitorowania swojego procesu uczenia się. 

 

Motywacja wprowadzenia innowacji: 

 Innowacja „TEENAGE SUCCESS. Z  ANGIELSKIM  W  ŚWIAT” jest moją odpowiedzią 

na wymogi współczesnego świata a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym 

zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.  

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole  

zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje czasu na wyćwiczenie poznanych zagadnień, na 

rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.  Dlatego też główną przyczyną 

opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zagwarantowania uczniom 

dodatkowego czasu na  wykształcenie problematycznych umiejętności.  

 

 

 



Opis innowacji: 

I. Wstęp 

 

Orgaznizowana przeze mnie innowacja: 

o wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, 

o zbuduje pozytywny wizerunek szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej 

o językowy rozwój swoich wychowanków, 

o podniesienie jakości pracy szkoły, 

o wyrówna szansę edukacyjną na rozwój językowy uczniów klasy 8, zapewniając im 

bezpłatny udział w zajęciach,  

o uatrakcyjni  proces  uczenia i uczenia się. 

 

 

II. Założenia ogólne 

 

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII.  

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

o wykorzystanie w stopniu znacznym technologii informacyjnej, 

o zapoznanie uczniów z nowoczesnymi aplikacjami oraz portalami internetowymi 

wykorzystywanymi podczas nauki języka obcego,  

o rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach trzech głównych kompetencji 

językowych: mówienie, czytanie oraz słuchanie, 

o promowanie języka angielskiego wśród młodzieży, 

o zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych, 

o kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia, 

o utrwalenie słownictwa oraz struktur gramatycznych, 

o rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi, 

o rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 
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III. Cele innowacji 

 

Cel główny: 

Język angielski odgrywa ważną rolę jako język międzynarodowy i ma ogromną wartość 

komunikacyjną w integrującej się Europie, a w okresie postępującej globalizacji świata jego 

znajomość jest niezbędna. Efektywna komunikacja w języku obcym stała się elementem 

dobrego wykształcenia.  

Dlatego też, wykorzystując naturalną ciekawość świata, chęci poznawcze                                 

i zainteresowania moich uczniów chciałabym zapewnić im „lepszy start”, umożliwiając im 

poszerzanie ich praktycznych umiejętności językowych, przygotowujących ich do życia                   

w zjednoczonej Europie i świecie. 

 

Cele szczegółowe: 

a) Sprawność mówienia 

o opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego, 

o właściwe intonowanie wypowiedzi w zależności od rodzaju zdań oraz intencji 

mówiącego, 

o wyrażanie opinii, 

o uzyskiwanie i udzielanie informacji, 

o opisywanie osób, miejsc, przedmiotów, 

o opisywanie wydarzeń życia codziennego, 

o inicjowanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego, 

o poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez różnorodne formy 

obcowania z językiem obcym (książki, piosenki, materiały internetowe). 

 

b) Sprawność rozumienia ze słuchu 

o rozumienie słownictwa wprowadzanego podczas zajęć, 

o  ukierunkowanie uczniów na rozumienie głównej myśli słuchanego tekstu (listening for 

gist), 

o wychwycenie konkretnej informacji w słuchanym tekście (listening for details), 

o określanie kontekstu wypowiedzi, 

o ćwiczenie umiejętności domyślania się znaczeń nieznanych słów w oparciu                       o 

kontekst. 

 



c) Sprawność czytania 

o rozumienie tekstów autentycznych korelujących z poziomem językowym uczniów,  

o rozumienie ogólnego sensu obszerniejszego tekstu przy czytaniu (skimming), 

o wyszukiwanie konkretnych informacji w czytanych tekstach (scanning). 

 

d) przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu Ósmoklasisty, ale również ukształtowanie    

     postawy uczenia się przez całe życie.  

 

 

IV. Metody i formy 

 

Nauczyciel (Anna Korczyńska) co tydzień realizuje następujące zadania: 

o do treści podręcznika dobiera dodatkowe zadania mające na celu uatrakcyjnienie 

procesu uczenia się, związane z treściami lekcji z repetytorium, 

o wśród zadań znajdować się będą teksty do czytania, zadania ze słuchania, zadania 

mające na celu stworzenie form pisemnych, zadania poprawiające umiejętność 

swobodnego wypowiadania się na różnorodne tematy,  

o zadania realizowane będą z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy - od pracy 

samodzielnej poprzez pracę w parach lub w większych grupach; wykorzystana będzie 

metoda projektu; zastosowane również będą metoda odwróconej lekcji oraz drama. 

 

 

Uczeń: 

o uczestniczy w realizacji proponowanych zadań; przekazuje informacje zwrotne                 

nt. proponowanych zadań; uczestniczy w przygotowaniu kolejnych zadań (sugestie 

uczniów będą bardzo mile widziane); zdobywa wiedzę, która jest sprawdzana                       

z wykorzystaniem różnych metod. 
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V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji) 

 

Uczniowie: 

o udoskonalenie umiejętności językowych w ramach trzech kompetencji językowych: 

mówienia, czytania oraz słuchania, 

o wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa, 

o rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów,  

o wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych,  

o wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,  

o wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka,  

o osiągnięcie dobrego (adekwatnego do możliwości uczniów) wyniku na Egzaminie 

Ósmoklasisty,  

o satysfakcja z odniesionych sukcesów. 

o zdobywanie wiedzy w sposób kreatywny,  

o wyrównanie szans edukacyjnych.  

 

Nauczyciel: 

o wykorzystuje różnorodne metody pracy poszerzając swój warsztat pracy, 

o jest otwarty na nowości pedagogiczne, technologiczne wykorzystywane w procesie 

uczenia się i nauczania, 

o dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami przedmiotu. 

 

 

VI. Tematyka zajęć 

 

 Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki klasy ósmej, uzupełniają ją 

i poszerzają. Przewidziano realizację ok. 30 bloków skupionych wokół słownictwa 

wymaganego na egzaminie Ósmoklasisty oraz najważniejszych zagadnień gramatycznych: 

Np.: 

o Człowiek / to be, have got, there is / are, 

o Miejsce zamieszkania; Present Simple i Continuous, 

o Edukacja; Past Simple i Continuous, 



o Praca; Past Simple i Past Perfect,  

o Życie prywatne; countable nad uncountable nouns, 

o Żywienie; Will, be going to, present continuous for future plans……. 

 

 

VII. Ewaluacja 

 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 

o ankietę dotyczącą ankietę dotyczącą ogólnego odbioru przygotowanych lekcji przez 

uczniów,  

o rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, 

o rozmowy z rodzicami. 

 

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji 

pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć 

wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.  

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi 

szkoły.  

 

 

VIII. Spodziewane efekty 

 

o Rozwój umiejętności językowych. 

o Zaangażowanie uczniów w planowanie i realizację procesu uczenia i uczenia się. 

o Ukierunkowanie na bezpieczne, rozsądne i przydatne wykorzystanie technologii 

informacyjnej. 

 

Wpływ na uczniów: 

o usprawnienie umiejętności językowych, co przełoży się bezpośrednio na wynik 

osiągnięty na egzaminie, 

o zwiększenie dojrzałości intelektualnej uczniów poprzez pokazanie, że sami w dużym 

stopniu są odpowiedzialni za proces uczenia się, 
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o prawidłowe wykorzystanie technologii informacyjnej do celów edukacyjnych 

(korzystanie z internetu w sposób bezpieczny, pobieranie materiałów z legalnych 

źródeł, umiejętność wykorzystanie cudzych materiałów), 

o zwiększenie motywacji przydatnej w przygotowaniach do egzaminu Ósmoklasisty.  

 

Wpływ na pracę szkoły: 

o podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod 

nauczania, 

o rozwój umiejętności nie tylko uczniowskich, ale również nauczyciela; szczególnie              

w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych jak                             i 

poszerzania zakresu wiedzy wychodząc poza wyłącznie wiedzę językową, 

o indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, 

stworzenie właściwych warunków do swobodnej nauki języka obcego, 

o promocja szkoły w środowisku lokalnym.  

 

 

IX. Podsumowanie 

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z organizacji zajęć 

dodatkowych mających na celu pogłębienie umiejętności językowych uczniów.  
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