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Edukacja Wzrost poziomu umiejętności z 

języka angielskiego. 

Wychowanie  

Profilaktyka  

Opieka  

Organizacja i zarządzanie •  

 

 

Zakres działania 

Inne obszary (określić jakie) •  

 

Temat działania: 

 

Przykład dobrej praktyki  w projekcie „Kierunek sukces – wiem więcej ” 

realizowany  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ Celem 

projektu był wzrost poziomu umiejętności z języka angielskiego  – 80 h) 

 

Cele działania:  

• Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim; 

• Wyposażenie słuchaczy w  wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania 

egzaminu maturalnego z języka angielskiego; 

• Podnoszenie motywacji nie tylko do nauki  języka angielskiego,                                 

ale i podejmowania wyzwań i nowych obowiązków; 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informatyczno- komunikacyjnymi; 

• Integracja społeczności szkolnej, promocja szkoły w środowisku lokalnym; 

• Wyposażenie słuchaczy  w kompetencje niezbędne do funkcjonowania na 

współczesnym rynku pracy; 

 

Uzyskane efekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zdawalność w 100 % egzaminu maturalnego: pisemnego i ustnego z języka 

angielskiego  

• Podniesienie poziomu umiejętności komunikowania się w języku 

angielskim; 

• Wzrost motywacji słuchaczy naszej szkoły; 

• Podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informatyczno- komunikacyjnymi; 

• Promowanie i wspieranie uczniów zdolnych; 

• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym; 

Wnioski z realizacji: 

 

 

 

 

 

 

 

• Na realizacji projektu skorzystali przede wszystkim słuchacze, ponieważ 

dla wielu z nich była to pierwsza taka okazja do zetknięcia się z inną 

kulturą i innym językiem, a to, że mogli uczestniczyć w takim 

przedsięwzięciu było dla nich jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, 

które zaowocowało zdaną              w 100 % maturą z języka angielskiego 

zarówno na maturze pisemnej, jak i ustnej. Dodać należy, że niektórzy 

słuchacze nigdy wcześniej nie uczyli się języka angielskiego.  



 

• Ponadto, wielu z nich mogło spróbować swoich sił w rozmowach w obcym 

języku z innymi uczniami, a tym samym mieć okazję do nawiązania 

znajomości na dłużej i wykorzystać to jako okazję do kształtowania 

umiejętności mówienia w języku angielskim oraz pisania wiadomości (np. 

email, życzenia świąteczne).  

• Dla nauczycieli języka angielskiego było to bardzo znaczące doświadczenie    

z punktu widzenia metodyczno – dydaktycznego. Miałyśmy okazję 

wymienić się doświadczeniami, opracowywać nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, pracować z tablicą interaktywną, co pozwoliło nie tylko 

uatrakcyjnić zajęcia, ale  i zmotywować słuchaczy do systematycznego 

uczestnictwa  w realizowanych zajęciach. 

• Oprócz walorów językowych projektu, nie trudno zauważyć, iż nasi 

słuchacze skorzystali również z zakresu edukacji informatycznej.  

Realizacja zadań związanych z umiejętnością posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami informatyczno- komunikacyjnymi  

zaowocowała przygotowanymi przez słuchaczy prezentacji 

multimedialnych, ćwiczeń, które później wspólnie wykorzystywaliśmy do 

nauki; 

• Po ukończeniu LO  TWP wielu słuchaczy kontynuowało i kontynuuje naukę                         

w Szkole Policealnej TWP gdzie dalej realizują  naukę języka angielskiego, 

dobre podstawy przyczyniły się do dobrego startu w szkole policealnej lub 

na studiach. 

 

• Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły pozwoliło na 

promocję naszej szkoły w środowiskom lokalnym; 

 

• Projekt pozwolił na poszerzenie działalności placówki oraz ułatwi  w 

przyszłości start innym nauczycielom chcącym zaangażować się w tego 

rodzaju działania.  

 

Prezentacja dobrej 

praktyki 

www.twpwyszkow.pl 
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