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Co Was może spotkać w klasie 1C? 

Klasie 1C uczniowie  

 biorą udział w projektach międzynarodowych z języka angielskiego (tj. Enter Your Future, Make It Possible, World Talks 
oraz PEACE Cross-cultural Understanding), 

 biorą udział w projektach międzynarodowych z języka niemieckiego (tj. Lebe gesund! – Żyj zdrowo!, Miteinander), 
 biorą udział w projektach międzynarodowych z innych przedmiotów (tj. Inspirowanie pamięcią) 

 

 

 biorą udział w wycieczkach językowych 

1. do Barcelony, którego głównym celem było zapoznanie z elementami kultury krajów romańskich (Francja, 

Włochy, Hiszpania. Monako), kształtowanie zainteresowań lingwistycznych obszaru romańskiego poprzez 

obcowanie językiem, poznanie elementów kultury lokalnej (flamenco), poznanie wybranych zabytków 

Paryża, Barcelony, degustacja kuchni włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, rozwijanie wrażliwości artystycznej 

poprzez zwiedzanie muzeum Salvadora Dali, zapoznanie ze śródziemnomorską florą i fauną w trakcie wizyty 

w ogrodach botanicznych Monte Carlo, Monaco oraz zapoznanie młodzieży z różnicą języka kastalijskiego                

i  katalońskiego. Młodzież wykonywała konkretne zadania polegające na przeprowadzeniu wywiadów                        

z mieszkańcami oraz uzyskaniu od nich odpowiedzi na pytania związane z miejscami, tradycjami, życiem 

codziennym i historią kraju. Ponadto, codzienne zajęcia językowe i praca w grupach wzbogaciły leksykę 

uczestników projektu w zakresie języka hiszpańskiego oraz angielskiego. 

2. do Międzygórza, którego celem było doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka 

angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Szkolenie odbywało się pod czujnym 

okiem opiekunów z Euroweek (wolontariusze m.in. z Meksyku, Indii, Chorwacji, Azerbejdżanu, Turcji). Brak 

nudy, korzystanie z innowacyjnych metod, interaktywnych warsztatów, specjalnych zajęć w grupach 

stanowiło receptę na sukces. Sukces, którym był owocnie spędzony czas – przede wszystkim zadowoleni 

uczestnicy i nabyta wiedza wraz z nowymi doświadczeniami. Młodzież dowiedziała się również, jak  

przezwyciężyć problemy, zapobiegać konfliktom oraz jak koordynować pracę by zespół osiągnął zamierzony 

cel. Blok tematyczny poświęcony Europie dostarczył uczniom informacji  o możliwościach jakie daje 

swobodne podróżowanie i poznawanie różnych kultur, płynących z tego korzyściach (takich jak nauka 

nowych języków, wymiana doświadczeń, wspólny rozwój, nowe perspektywy względem edukacji i przyszłej 

aktywności zawodowej). Ponadto program rozwijał inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko 

zmieniającym się świecie, otworzył oczy na wielokulturowość, podkreślał rolę komunikacji społecznej oraz 

pobudzał do kreatywności. 

 lekcje języka angielskiego oraz niemieckiego prowadzone są innowacyjnie (język angielski zgodnie z programem "Learn 

and Explore! – Ucz się i odkrywaj!" język niemiecki poprzez nauczanie LdL (niem. Lernen durch Lehren) 

 

 

W realizacji zamierzeń wspomagać nas będzie Uczelnia Handlowo-Techniczna im. Heleny Chodkowskiej, Instytut 

Europeistyki przy Uniwersytecie Warszawskim 

 

Zapraszamy Cię na DZIEŃ OTWARTY 25 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 

Dowiesz się o nas więcej! 

 


