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Promocja Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu i nauki
języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Temat działania: Program Uczniowie Uczą Uczniów – Ambasadorzy Języka Niemieckiego
Zasięg działania: Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. H. Ponieważ w Słoneczniku i Szkoły
Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu. Uczniowie Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu pełniący
obowiązki Ambasadora Języka Niemieckiego

Cele działania:
Autorski program Uczniowie Uczą Uczniów – Ambasadorzy Języka Niemieckiego w Gimnazjum im.
A. Einsteina w Żabim Rogu realizowany był dotychczas w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016. Spośród uczniów klas drugich zostali wyłonieni Ambasadorzy Języka Niemieckiego (6-7 osób),
którzy w końcowej fazie programu (maj 2014, czerwiec 2015, czerwiec 2016) przeprowadzili zajęcia języka
niemieckiego i warsztaty krajoznawcze dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. H. Ponieważ
w Słoneczniku i Szkoły Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu. Adresaci programu to nieprzypadkowi
uczniowie. To uczniowie rozpoczynający na przestrzeni 2-3 miesięcy naukę języka niemieckiego jako
drugiego języka obcego. Przeważnie w Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu.
Jednym z głównych założeń było przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej im. I. Kwinto w Żabim Rogu
i w Szkole Podstawowej im. H. Ponieważ w Słoneczniku przez absolwentów tych szkół, kontynuujących
naukę w Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu. Celami programu Uczniowie Uczą Uczniów są:
Promocja języka niemieckiego wśród uczniów szkół podstawowych.
Promocja Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu.
Wzbudzanie wśród gimnazjalistów zainteresowania językiem niemieckim i krajami
niemieckojęzycznymi.

Umożliwienie gimnazjalistom przyjęcie roli nauczyciela i mentora, sprawdzenia
swoich umiejętności i predyspozycji.

Rozwijanie umiejętności współpracy i kooperacji.

Wzbudzanie wśród gimnazjalistów poczucia odpowiedzialności za wizerunek własny
i szkoły, do której uczęszczają.

Integracja szóstoklasistów z przyszłymi koleżankami/kolegami ze szkoły
gimnazjalnej.

Budowanie przyjaznej atmosfery towarzyszącej zmianie szkoły i rozpoczęciu nowego
etapu edukacyjnego.
W roku szkolnym 2015/2016 opisywany program ewoluował pod dwoma istotnymi względami. Po raz
pierwszy Ambasadorami Języka Niemieckiego zostali uczniowie, którzy w pierwszej edycji, w roku 2014,
jeszcze jako uczniowie szkół podstawowych byli adresatami programu UUU.
Dwie pierwsze edycje programu UUU były realizowane w szkołach podstawowych. W roku szkolnym
2015/2016 zajęcia zorganizowano w Gimnazjum w Żabim Rogu, co służyło dodatkowo poznaniu szkoły
i środowiska, w którym absolwenci szkół podstawowych będą kontynuowali naukę.
Każde spotkanie z szóstoklasistami, w każdej edycji programu UUU było odrębnie zaplanowane przez
powołanych Ambasadorów Języka Niemieckiego, a podejmowane działania zaprojektowane i przećwiczone.
Pewne założenia pozostawały jednak wspólne. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych wzięli udział
w warsztatach krajoznawczych. Ich celem było przede wszystkim przybliżenie szóstoklasistom
podstawowych informacji o
niemieckim obszarze językowym. To między innymi analiza krajów
niemieckojęzycznych pod względem ich położenia w Europie, ich stolic, powierzchni, słynnych
marek/produktów/firm, znanych obywateli i atrakcyjnych miejsc/obiektów turystycznych itp.
W ramach każdego spotkania z uczniami szkół podstawowych były również przeprowadzane gry
dydaktyczne w małych podgrupach (4/5 osób + prowadzący  Ambasador Języka Niemieckiego). Tematyka
gier to przede wszystkim poznanie podstawowego słownictwa w języku niemieckim, ale także zadania
z zakresu wiedzy o niemieckim obszarze językowym. Zastosowane gry to gotowe dostępne propozycje
otrzymane w ramach współpracy z Goethe Institut Warschau, ale także samodzielnie przez gimnazjalistów
zaprojektowane i dedykowane poszczególnym grupom szóstoklasistów zadania.
Uprzednie przygotowanie uczniów gimnazjum i precyzyjny plan przebiegu spotkań pozwalały na
synchronizację pracy poszczególnych grup i zmianę gry (prowadzonej na określonym stanowisku)
w jednakowym czasie. Uczniowie szkół podstawowych mieli zatem okazję wzięcia udziału w 4/5 grach.
Zwycięzcy poszczególnych gier, w każdej grupie, byli przez Ambasadorów nagradzani drobnymi nagrodami
otrzymanymi również od Goethe Institut Warschau lub zaprojektowanymi przez gimnazjalistów
dyplomami/odznakami.




Uzyskane efekty:
Realizacja programu Uczniowie Uczą Uczniów corocznie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze
strony gimnazjalistów, jak i szóstoklasistów. Jego rozrywkowy charakter zapewniał atrakcyjną formę nauki
i integracji uczniów.
Jako uzyskane efekty należy wskazać przede wszystkim:
 Zbudowanie pozytywnego wizerunku szkoły i języka niemieckiego.
 Wzmożona współpraca między poszczególnymi placówkami Szkoła Podstawowa im.
H. Ponieważ w Słoneczniku/Szkoła Podstawowa im. I. Kwinto w Żabim Rogu
i Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu.
 Wzbudzenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych nauką języka niemieckiego.
 Stworzenie uczniom gimnazjum okazji do prezentowania swoich wiadomości
i umiejętności w środowisku lokalnym.
 Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności gimnazjalistów.
 Pogłębienie wiedzy o niemieckim obszarze językowym zarówno wśród uczniów szkół
podstawowych, jak i gimnazjalistów.
 Zwiększenie świadomości językowej.
 Rozwijanie umiejętności współpracy.
 Powstanie prawidłowych, wzorcowych relacji między uczniami klas pierwszych
gimnazjum, a starszymi kolegami/koleżankami.
Wnioski z realizacji:
Realizacja programu Uczniowie Uczą Uczniów to zapewnienie atrakcyjnej nauki zarówno dla uczniów szkół
podstawowych – przyszłych gimnazjalistów, jak i Ambasadorów Języka Niemieckiego. Program gwarantuje
wielorakie, rozliczne korzyści edukacyjne; ponadto wspiera rozwój uczniów, budowanie przez nich
prawidłowych relacji, nabywanie nowych umiejętności. Program UUU to też okazja do współpracy szkół,
dyrektorów i nauczycieli. Prowadzone w ramach programu zajęcia to nowe, zaskakujące oblicze lekcji języka
niemieckiego, kojarzonej uprzednio z przykrym faktem wynikającym ze zmiany szkoły. To w końcu
budowanie motywacji, procentującej w przyszłości.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://zabiroggim.szkolnastrona.pl/
https://www.facebook.com profil Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu

