W ramach realizacji zadania wynikającego ze Strategii Miasta - Wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom
i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki.
Zespół Szkół nr 4 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas ósmych bydgoskich
szkół podstawowych na:

Warsztaty: Gry edukacyjne
Język warsztatów: angielski.
Opis merytoryczny projektu:
Uczniowie z dobrą i bardzo dobra znajomością języka angielskiego biorą udział w zajęciach warsztatowych,
podczas których poznają różnorodne gry pozwalające im rozwijać kompetencje językowe przy okazji zabawy.
W czasie zajęć uczniowie nie tylko rozszerzają znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, ale także
wzbogacają swoją wiedzę o wybranych aspektach kulturowych krajów anglojęzycznych. Poznane gry i techniki
pracy mogą być następnie wykorzystywane w samodzielnej nauce uczniów.
Cele do zrealizowania:








rozwijanie umiejętności językowych
pogłębianie wiedzy o wybranych aspektach kulturowych krajów anglojęzycznych
stosowanie języka angielskiego jako narzędzia w komunikacji z rówieśnikami
rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a także umiejętności pracy samodzielnej
rozwijanie umiejętności wykorzystywania najnowszych technologii w nauce języka obcego
kształtowanie postaw społecznych: umiejętność współpracy, ale także szacunku dla przeciwnika
i właściwego reagowania na sukcesy i porażki
integrowanie uczniów, którzy wykazują podobne zainteresowania

Przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym:


Uczeń
o potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe
o stosuje wykorzystuje elementy zabawy w procesie samokształcenia
o posługuje się najnowszą technologią w procesie uczenia się
o potrafi pracować w grupie, odnosząc się z szacunkiem do rywali
o stosuje język angielski w komunikacji
o zna wybrane aspekty kultury krajów anglojęzycznych
o potrafi wykorzystać poznane metody do przygotowania się do Sprawdzianu Ósmoklasisty

Tematyka:
Gry planszowe tradycyjne i współczesne (np. gry on-line typu Kahoot, Quizlet)
Adresaci: Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego, zainteresowani rozwijaniem własnych kompetencji językowych i szukający nowatorskich metod
samodzielnego uczenia się.
Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich:
Maksymalnie 25 uczestników.
Termin realizacji:
Listopad-grudzień 2018

j. angielski – termin pierwszych zajęć: 14 listopada, godz. 15.30
Zgłoszenia:
9lo@wp.pl, proszę o uzupełnienie tabelki i przesłanie do 27 października:
Imię i nazwisko
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