ARKUSZ DOBREJ PRAKTYKI

Tytuł

Dzień języka angielskiego

Cele działania

- Motywowanie uczniów do nauki języka obcego
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych
- Uczenie współodpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
- Burzenie uprzedzeń i stereotypów wobec różnic kulturowych
- Publiczna prezentacja zdobytych umiejętności
- Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Krótki opis
działania

Dzień języka angielskiego to impreza organizowana w naszej
szkole od dziesięciu lat. Pozwala ona uczniom na zaprezentowanie
swych umiejętności językowych na forum szkoły, jednocześnie
uświadamiając ogromne znaczenie znajomości języka obcego we
współczesnym świecie. Przygotowując tę imprezę nauczycielki języka
angielskiego starają się, aby co roku przybierała ona inną formę.
Uczniowie prezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności poprzez:
- występy teatralne
- festiwal piosenki angielskiej
- prezentacja skeczów
- występy wokalne poszczególnych klas
- konkursy językowe
- scenki rodzajowe
- prezentacje przybliżające kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych
- konkurs plastyczny na plakat promujący naukę języków obcych
Przygotowanie tej imprezy odbywa się w kilku fazach:
- plan imprezy
- zapoznanie uczniów z koncepcją i zachęcenie do podawania własnych
propozycji
- opracowanie materiału językowego
- próby przed występem
- przygotowanie dekoracji i strojów we współpracy z rodzicami
- zaproszenie przedstawiciela lokalnej prasy
- prezentacja w formie uroczystości, na którą zaproszeni są uczniowie,
nauczyciele i rodzice

Efekty

- Wzrost aktywności i samooceny nawet wśród najsłabszych uczniów,
co owocuje zwiększeniem ich aktywności na lekcjach języka
angielskiego.
- Rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego.
- Zdobycie wiedzy z zakresu znajomości kultury, geografii i historii
krajów anglojęzycznych.
- Umożliwienie uczniom sprawdzenia swej wiedzy i poszerzenia jej w
kontekście pozalekcyjnym.
- Rozwinięcie zdolności twórczych oraz odpowiedzialności za
wykonanie powierzonych zadań.
- Promocja szkoły i uczniów w środowisku lokalnym.

Rady i przestrogi

Należy dbać o różnorodność form w celu zmotywowania uczniów do
aktywnego udziału w imprezie. Przy okazji tej imprezy warto
uświadamiać uczniom, jakie znaczenie ma znajomość języka obcego
we współczesnym świecie.

Sposoby
upowszechniania

Publikacja informacji o przebiegu imprezy na stronie internetowej
szkoły oraz w prasie lokalnej.
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