
SZKOŁA Z POMYSŁEM NA UCZENIE 

 

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z 

pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk 

szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, 

nauczycieli, rodziców. 

Mając na celu wypełnienie misji  naszej szkoły, która  między innymi  

mówi o przygotowaniu uczniów do życia we współczesnym świecie, 

realizujemy projekt „Otwarcie na inne języki i kultury” oraz wprowadzenie 

elementów projektu edukacyjnego „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-

językowe z elementami programu uwrażliwiania na inne języki” dotyczy to 

nauczania języka francuskiego w klasach 1-6. 

Za realizację tego projektu nasza szkoła w 2011 r. otrzymała   

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” w 

kategorii „Szkoła z pomysłem na uczenie”. 

Spośród 77 warszawskich szkół ubiegających się o ten tytuł wybrano 17 

najlepszych. 

Projekt „Otwarcie na inne języki i kultury”  jest realizowany w naszej 

szkole już od 14 lat. Ma  on na celu rozwijanie kompetencji językowych w 

więcej niż w jednym języku poprzez prowadzenie projektów 

międzykulturowych, wprowadzenie do kształcenia elementów edukacji 

różnojęzycznej i wielokulturowej, kształtowanie  postaw otwartości, tolerancji i 

szacunku wobec ludzi mówiących innymi językami i reprezentującymi inne 

kultury.  

       W nauczaniu języków obcych  wprowadzane są między innymi metody 

ludyczne  dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów w 

postaci zabaw językowych, gier ułatwiających zapamiętywanie słownictwa i 

struktur gramatycznych oraz wykorzystywanie komputera i Internetu do 

prowadzenia zajęć, prezentacji multimedialnych w klasach IV-VI. Dzięki 

realizacji projektu rozbudzana jest ciekawość poznawcza wobec innych 



języków i kultur poprzez prowadzenie korespondencji w języku francuskim z 

uczniami z innych krajów, przygotowywanie przedstawień w językach obcych, 

piosenek w języku francuskim, które były prezentowane podczas Dnia 

Talentu i konkursy w ramach “Dni Europy” . Wprowadzenie Europejskiego 

Portfolio Językowego pozwala na prezentowanie przez uczniów umiejętności 

językowych i doświadczeń interkulturowych z różnych okresów nauki w 

szkole. Dzięki projektowi wzbudzane jest zainteresowanie uczniów literaturą 

francuską poprzez czytanie książek przez studentów kolegium w klasach I-III 

oraz wypożyczanie i czytanie książek francuskich przez uczniów w klasach 

IV-VI, prowadzenie w języku francuskim karty bibliotecznej przez uczniów 

klas IV. Realizacja tego projektu pozwala również na przygotowanie uczniów 

do egzaminu DELF A1, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w 

zakresie poszczególnych umiejętności językowych, zdefiniowanej przez 

Radę Europy. Dzięki współpracy z Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia 

Nauczycieli Języka Francuskiego przyjmowaliśmy studentów i nauczycieli  z 

Francji i Belgii. Nawiązaliśmy kontakt z Francuskim Stowarzyszeniem 

Janusza Korczaka i braliśmy udział w Międzynarodowym Projekcie Maciuś 

2012. 


