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Powiatowy projekt edukacyjny
dla edukacji wczesnoszkolnej
„ Mały Poliglota w krainie języków ”
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I. Założenia ogólne projektu
Priorytetem edukacyjnym nowoczesnych społeczeństw Europy i świata jest efektywne
nauczanie języków obcych dzieci już w wieku wczesnoszkolnym. Realizacja tego projektu
stworzy uczniom warunki do rozwijania ich sprawności językowych. Na tym etapie rozwoju
dziecka, który jest bardzo dynamiczny, dostarczanie wiedzy i umiejętności językowych
zwiększa pojemność pamięci, wpływa na rozwój procesów poznawczych, a odpowiednie
metody i techniki oraz oddziaływanie na wiele zmysłów wspomaga ich rozwój motoryczny
i stymuluje jego percepcję zmysłową. Projekt ma również za zadanie uświadomienie jego
uczestnikom, iż w obecnych czasach umiejętność posługiwania się językami obcymi stała się
nieodzownym warunkiem dobrego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym.

II. Cel ogólny projektu
Rozbudzenie wśród uczniów nauczania wczesnoszkolnego zamiłowania do nauki języków
obcych.

III.

Cele szczegółowe
• pokazanie uczniom jak ważna jest w dzisiejszych wielokulturowych czasach
znajomość języka obcego;
• rozwijanie kompetencji językowych poprzez zabawę;
• kształtowanie szacunku do języka jako narzędzia porozumiewania się między
ludźmi oraz budowania relacji między nimi;
• kształtowanie aktywnych postaw poznawczych i podnoszenie motywacji do
nauki języków obcych.
• promocja uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.

IV.

Adresaci

Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych Powiatu
Lubańskiego oraz ich nauczycieli i ma charakter indywidualny. Szkoły zgłaszają chęć
udziału w projekcie poprzez wypełnienie załączonego zgłoszenia(załącznik nr1).
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V.

Termin realizacji projektu
Listopad 2021 - kwiecień 2022

Treści programowe

VI.

• rodzina;
• spędzanie czasu wolnego;
• zdrowy tryb życia;
• jedzenie;
• doskonalenie wymowy w języku niemieckim/ angielskim.

VII. Warunki i sposoby realizacji projektu
Opis zadań w projekcie:
Zadanie 1.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej – max. 10 slajdów- pt. „Ja i moja
rodzina- jak wspólne spędzamy czas”( Ich und meine Familie – wie verbringen wir
zusammen die Freizeit?/ Me and my family – how do we spend our time together?)
Prezentacja zawierać powinna w języku niemieckim/ angielskim pojedyncze słówka lub
zwroty jako opis do obrazków lub zdjęć oraz krótkie, proste zdania. Trudniejsze kwestie –
w języku ojczystym.
Zadanie 2
Przygotowanie przez ucznia krzyżówki, której rozwiązaniem będzie hasło „Bądź
zdrowy” ( Blieb gesund!/ Stay healthy!) Opisy do haseł, które należy wpisać do krzyżówki,
uczniowie przygotowują w języku ojczystym, a same hasła w języku niemieckim/ angielskim.
Hasłem mogą być tylko: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki. Hasła Forma –
dowolna.
Zadanie 3
Łamaniec językowy- tekst przesłany przez organizatora na początku listopada 2021r.
należy nauczyć się na pamięć i nagrać w formie filmiku. Ocenie podlegać będzie poprawność
wymowy i tempo wypowiedzi.
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Zadania od 1 do 3 uczniowie wykonują w wybranej przez siebie lub nauczyciela
kolejności do końca marca 2022.
Zadanie 4
Quiz językowy- zadanie, które będzie do wykonania dnia 06.04.2022r. o godz.12.00.
Czas na rozwiązanie quizu zawierającego 10 pytań- 20 min. Tematyka – rodzina, szkoła,
jedzenie. Organizator prześle dzień wcześniej zadania w formie elektronicznej do szkół,
które przeprowadzą i ocenią to zadanie.

VIII. Warunki uczestnictwa w projekcie
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego oraz
wykonanie wszystkich czterech zadań w określonym przez organizatora czasie.

IX.

Punktacja i nagrody

Wyłonione przez szkolną komisję po 3 najlepsze prace uczniów z języka niemieckiego
i angielskiego obejmujące wszystkie cztery zadania wraz z protokołem opracowanym przez
organizatorów oraz pozostałymi załącznikami (nr 3,4,5) należy przesłać do PCE
w Lubaniu w terminie do 30.04.2022r. Wszystkie nadesłane prace będą ocenione przez
powiatową

komisję

według

ustalonych

kryteriów.

Suma

punktów

zadecyduje

o klasyfikacji końcowej. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac w kategoriach: język
niemiecki i język angielski zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Wszyscy pozostali uczestnicy projektu, których prace zostaną przesłane do PCE w Lubaniu,
oraz ich opiekunowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
Kryteria oceny poszczególnych zadań przez komisję powiatową :
• Zadanie 1-max. 10 punktów
Stopień znajomości języka i poprawność zapisu- 4p.
Estetyka pracy- 2p.
Inwencja twórcza- 2p.
Zgodność z tematyką- 2p.
• Zadanie 2-max.13 punktów
Trafność doboru pytań/opisu hasła- za każdy opis i hasło po 1p.- max. 11p.
Forma i estetyka pracy- 2p.
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• Zadanie 3- max. 4 punkty
Poprawność wymowy – 2p.
Tempo wypowiedzi- 2p.
• Zadanie 4 – max.10 punktów
Za każdą poprawną odpowiedź na zadane pytanie (10) uczeń otrzymuje 1p.

X.

Spodziewane efekty projektu :
• wzrost kompetencji językowych uczniów;
• poszerzenie zasobu słownictwa w zakresie tematyki: rodzina, czas wolny,
zdrowy tryb życia, jedzenie;
• wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych;
• wspomaganie w rozwoju uczniów uzdolnionych językowo;
• promocja szkół uczestniczących w projekcie.

XI.

Ewaluacja projektu

Ewaluacją całego przedsięwzięcia będzie ankieta skierowana do nauczycieli, których
uczniowie uczestniczyli w projekcie.

XII. Podsumowanie projektu
Projekt zostanie podsumowany (jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli) podczas
Powiatowej Gali Laureatów Wspierania Uzdolnień.
Skład komisji powiatowej
1. Monika Borkowska- doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
2. Aleksandra Karst- doradca metodyczny ds. j. niemieckiego
3. Magdalena Kepke- - doradca metodyczny ds. j. polskiego
4. Powołany przez Dyrektora PCE nauczyciel j. angielskiego
Opracowała :
Aleksandra Karst

Akceptuję
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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia
do

powiatowego projektu edukacyjnego
dla edukacji wczesnoszkolnej
„ Mały Poliglota w krainie języków ”
Nazwa szkoły

Dyrektor szkoły

Adres

Tel/fax

e-mail
Imię i nazwisko koordynatora szkolnego
projektu/ adres mailowy/ numer telefonu

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2

pieczęć szkoły

Miejscowość...............................data...................

Protokół przebiegu szkolnego etapu
powiatowego projektu edukacyjnego dla edukacji wczesnoszkolnej
„ Mały Poliglota w krainie języków ”
z języka niemieckiego
w
....................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

W etapie szkolnym udział wzięło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu etapu szkolnego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Prace uczniów zgłoszonych do etapu powiatowego
Lp.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko ucznia

szkoła/klasa

Opiekun
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pieczęć szkoły

Miejscowość...............................data...................

Protokół przebiegu szkolnego etapu
powiatowego projektu edukacyjnego dla edukacji wczesnoszkolnej
„ Mały Poliglota w krainie języków ”
z języka angielskiego
w
....................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

W etapie szkolnym udział wzięło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu etapu szkolnego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Prace uczniów zgłoszonych do etapu powiatowego
Lp.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko ucznia

szkoła/klasa

Opiekun
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Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla nauczyciela)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
ze zm.), zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, jego rodzica/ opiekuna
prawnego oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
W związku z udziałem Pani/ Pana ucznia/ uczennicy
w powiatowym projekcie edukacyjnym dla edukacji wczesnoszkolnej
„ Mały Poliglota w krainie języków ”
organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
z siedzibą przy Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: pod adresem e-mail: iod@bonilex.pl lub na adres
siedziby PCE w Lubaniu, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/ Pana
ucznia/uczennicy w Konkursie organizowanym przez Administratora.
4. W związku z organizacją Konkursu Administrator przetwarza następujące Pani/ Pana
dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa szkoły.
5. Podstawą do przetwarzana Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, w związku z wzięciem udziału w Konkursie Pani / Pana grupy/
klasy.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu i jego rozliczenia, nie
dłużej jednak niż przez 5 lat od jego zakończenia.
7. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez grupę/ klasę.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
…………………………
miejscowość, data

………………………………….………….
czytelny podpis nauczyciela
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Załącznik nr 4

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
UCZESNIKA PROJEKTU NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w powiatowym projekcie
edukacyjnym dla edukacji wczesnoszkolnej „ Mały Poliglota w krainie języków ”
organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz
wizerunku

mojego

–

dziecka

autora

pracy

……………………………………………………...
w

Powiatowym

Projekcie

Edukacyjnym

dla

w

(imię
związku

edukacji

i

nazwisko)

z

udziałem

wczesnoszkolnej

„ Mały Poliglota w krainie języków ” we wszelkich ogłoszeniach, publikacjach,
zapowiedziach i informacjach o tym Projekcie i jego wynikach.
3. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu – organizatora Projektu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu
przeprowadzenia i realizacji Projektu.
4. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz
że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania.

……………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
autora pracy
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Załącznik nr 5
ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia) w powiatowym projekcie edukacyjnym dla edukacji
wczesnoszkolnej „ Mały Poliglota w krainie języków ” organizowanym przez Powiatowe
Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

……………………………….
miejscowość, data

………….……………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
uczestnika projektu

