Tytuł zadania: ,, Zajęcia językowe”
Realizacja zadania odbywać się będzie przy współudziale wykwalifikowanych , kompetentnych
nauczycieli języków obcych którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskim z przygotowaniem
pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego i angielskiego.
Nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego w szkole podstawowej rozwija kreatywne
myślenie, wzmacnia tożsamość kulturową, umożliwia rozwój osobisty i sprzyja efektywnej
komunikacji. Szkoła uważa za bardzo ważną integrację wszystkich obszarów umiejętności językowych:
słuchania, mówienia, prezentacji i odbioru, czytania i pisania. Osiągnięcie coraz wyższego stopnia
precyzji w wyrażaniu myśli oraz coraz wyższego stopnia poprawności językowej w przygotowaniu do
egzaminu ósmoklasisty oraz lepsze przygotowanie się do kontynuowania nauki w szkołach
ponadpodstawowych. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze zróżnicowanych środowisk
domowych. Podczas dodatkowych godzin nauki języka angielskiego i języka niemieckiego uczniowie
utrwalą i rozwiną znajomość środków językowych oraz udoskonalą umiejętności językowe. Dzięki
nauce języków obcych kształtujemy kreatywność pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego,
uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i pasji oraz podniosą swoje kompetencje
kluczowe z j. angielskiego i j. niemieckiego. Osiągniecie przez ucznia coraz wyższego stopnia
poprawności językowej, pomoże w uzyskaniu lepszego wyniku na egzaminie ósmoklasisty, ma
znaczenie dla przyszłości edukacyjnej i zawodowej ucznia i lepszego przygotowania go do
kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie poznają zwyczaje i kulturę krajów
niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych oraz sprawniej nawiążą kontakt w języku niemieckim i
języku angielskim z rodzinami przebywającymi poza granicami kraju.
Odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania będą użyczone pracownie językowe w 4 szkołach
podstawowych Gminy Gogolin: w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Gogolinie, Publicznej Szkole Podstawowe nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, Publicznej Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni, Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl.
w Kamieniu Śląskim. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego i języka niemieckiego odbywać się
będzie w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych, z dostępem do słowników, pomocy
wizualnych, odtwarzaczy płyt CD/plików dźwiękowych, komputerów ze stałym łączem internetowym,
umożliwiających przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach. Szkoły dostosowane są
do osób z niepełnosprawnością, z dostępem do sanitariatów oraz zapewniają przestrzeń zgodnie z
aktualnymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19.
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