PLAN PRACY ZESPOŁU J ZYKÓW OBCYCH (ZJO) na r. szk. 2003/04
Obszar aktywno ci

Forma działalno ci / przedsi wzi cie

Termin
realizacji

Prowadz cy /
odpowiedzialny

1.
PODR CZNIKI
I PROGRAMY

- ustalenie /potwierdzenie u ytkowania
konkretnych podr czników lub ich
cykl dla danego rocznika lub cało ci
programu nauczania kl. 1-3
(zwłaszcza dla nowych nauczycieli j.o.)
- w/w aktualny spis do akt ZJO
- spis programów do akt ZJO

pocz tek
roku
szkolnego

n-le przedmiotu
j.o. dłu ej w I LO
zatrudnieni

- analiza wymogów nowych planów
dydaktycznych i ich realizacji
- ustalenie celów nauczania i cie ek
edukacyjnych (tre ci) dla poszczególnych przedmiotów j.o.
- wpisy o realizacji cie ki na podst.
planów dydakt. do dokumentacji
szkoły (dzienniki lekc.)

wrzesie 03

wszyscy
członkowie ZJO

cały rok

j.w.

cały rok

Barbara Piasecka

j.w.

j.w. w porozumieniu z
Zespołem

2.
PLANY
DYDAKTYCZNE

3.
STA E
NAUCZYCIELSKIE

- gromadzenie i wydawanie dokumentów (kopii) zwi zanych
z działalno ci sta ysty w ZJO
- rozdział dla sta ystów bie cych
czynno ci i zada , wymaganych
i premiowanych przy ocenie sta u

j.w.
j.w.

- informacje o przebiegu i wymogach
sta u oraz procedurze egzaminu
4.
LEKCJE NADZWYCZAJNE
(pokazowe,
kole e skie
i nadzorowane)

5.
WYMIANY
UCZNIOWSKIE
ZE SZKOŁAMI
Z ZAGRANICY

- lekcje prowadzone w j.obcym incydentalnie w ramach innego przedmiotu
szkolnego (historia, geografia itp.)
- lekcje kole e skie, w tym powy sze
- lekcje pokazowe, w tym w/w oba typy,
prowadzone te dla obserwatorów
spoza szkoły (tak e dla grup zagranicznych i uczestników wymian młodzie .)
oraz praktykantów
- lekcje praktykanckie, nadzorowane
przez nauczycieli prowadz cych
Najbli sze ustalone lekcje specjalne:
• lekcja pokazowa dla delegacji szkół
niemieckich w ramach nawi zywania
współpracy mi dzyszkolnej
• lekcja pokazowa przedmiotowa
geografii w j. niemieckim
• lekcja kole e ska - j. francuski
• lekcje pokazowe (30) i nadzorowane
(10) dla praktykantki z j. niemieckiego
- przygotowanie listy uczestników
(nabór) i programu danej wymiany
- prowadzenie kontaktów z partnerskimi
szkołami na odległo (e-poczta, faksy,
telefony)

D. Waraczewska
A. N-Krzesi ska
M. migowski
cały rok
na bie co
j.w.

09-10 / ‘03

n-le zainteresowani, wg sporz dzonej listy
j.w.
n-le zainteresowani oraz
wyznaczeni
j.w.

9.10.2003

A. NowakowskaKrzesi ska

30.10.2003

B. Piasecka

grudzie 03

D. Gieryn

13-20.10.03

B. Piasecka

na bie co

wszyscy
członkowie ZJO,
wyznaczani na
bie co
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Obszar aktywno ci

Forma działalno ci / przedsi wzi cie

Termin
realizacji

Prowadz cy /
odpowiedzialny

- uczestnictwo i nadzór nad realizacj
programu wymiany
- zabezpieczenie i rozliczenie finansowe
projektu wymiany
- zabezpieczenie prawne projektu
wymiany (ubezpieczenia, pisemne
zgody, dokumenty wycieczki)
- działalno informacyjna o wymianach
• kontakt z mediami (lokalna prasa i
radio)

j.w.

j.w.

• prowadzenie kronik współpracy
• prowadzenie gablot szkolnych
• prezentacja na targach edukacyjnych
• artykuły do publikacji szkolnych
(biuletyn, mat. pozjazdowe Brzask)
- współpraca z szkolnym klubem
eropejskim EUROKON
Aktualnie zaplanowane wymiany:
• wymiana uczniowska z Holandii
• wymiana uczniowska z Anglii

6.
INNE
DORA NE
KONTAKTY
ZAGRANICZNE

7.
PROJEKTY
ZAGRANICZNEJ
WSPÓŁPRACY
MI DZYSZKOLNEJ / MI DZYREGIONALNEJ

n-le wyznaczeni
+ Dyrekcja szk.
j.w.
na bie co

B. Piasecka
D. Waraczewska

na bie co
na bie co

A. N.-Krzesi ska
D. Waraczewska
M.Małkowska
j.w. + B.Piasecka
wyznaczeni n-le
i uczniowie
j.w. = uczestnicy
wymian

04.-05. / 04
cały rok
wg terminarza wymian
wrzesie 03
wrzesie 03

• delegacja opiekunów wymian na 140lecie ILO z RFN: Stade + Speyer

D.Waraczewska
M.Małkowska
D.Gieryn

wrzesie 03

• wymiana uczniowska do Holandii
• wymiana uczniowska do Anglii
• wymiana uczniowska do RFN - Stade
• wymiana uczniowska z RFN - Stade
• wymiana uczniowska z RFN - Speyer

kwiecie 04
03-04 / ‘04
kwiecie 04
czerwiec 04
czerwiec 04

A. N.-Krzesi ska
B.Piasecka
M. migowski
n-le j.ang. i franc.

- opieka j zykowa nad delegacjami szkół
i regionów z RFN, przybywaj cymi na
zwiedzanie szkoły lub dla nawi zania
z ni kontaktu
- uczestnictwo z tego tytułu
w zorganizowanych spotkaniach +
okazyjna korespondencja ró na
Aktualnie przewidziane inne kontakty:
• grupa młodzie y z Hesji - prezentacja
zwyci skich prac o Wielkopolsce
• delegacje szkół niem. oferuj cych
współprac mi dzyszkoln

na bie co

n-le odpowiedni
dla danego j.o.,
aktualnie do
dyspozycji

25.09.2003

B.Piasecka

9.10.2003

A.N.-Krzesi ska

- analiza zespołowa proponowanych,
przychodz cych do szkoły projektów
współpracy zagranicznej szkół
i regionów pod k tem mo liwo ci
i racjonalno ci ich realizacji
Aktualna analiza:
• projekt Comenius - Speyer - temat:
„Obywatel Europy”.
• projekt Comenius 2.3 - Pozna „Irene” - to samo w Europie.

na bie co

wszyscy
członkowie ZJO

germani ci
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Obszar aktywno ci

8.
ZJO W PREZENTACJACH
OGÓLNOSZKOLNYCH
(wewn trznych
i zewn trznych)

9.
KONFERENCJE
I ZEBRANIA
METODYCZNE

10.
DZIAŁANIA
DODATKOWE
W PROCESIE
NAUCZANIA

11.
FORMY
KONKURSOWE
DLA
MŁODZIE Y

Forma działalno ci / przedsi wzi cie

Termin
realizacji

Prowadz cy /
odpowiedzialny

- podejmowanie lub przydział zada
w przypadku ich akceptacji i decyzji
o udziale oraz ich realizacja

wg
podanego
terminarza

n-le zainteresowani/wyznaczeni

- publikacje o szkole w j zykach obcych

marzec 04

B.Piasecka
D. Waraczewska

kwiecie 04

j.w. + pozostali
członkowie ZJO

cały rok

j.w. +
wyznaczeni
uczniowie

maj 04

B. Piasecka

stycze 04

B. Piasecka
D. Waraczewska

- przygotowanie i ekspozycja osi gni
j zykowych szkoły (w tym wymian) na
lokalnych targach edukacyjnych
- artykuły o istotnych wydarzeniach
(w tym o wymianach) w ramach
działalno ci ZJO do publikacji
wewn trzszkolnych (biuletyn, Brzask)
Aktualnie przydzielone lub podj te
zadania:
• „Szkoła z klas ”, zad. 6A - Jak
uczymy j zyka?
• utworzenie obcoj zycznych stron
internetowych
- udział w bie cych konferencjach metodycznych j zykowców w Poznaniu
- udział w zebraniach organizowanych
przez doradc ds. j zyków obcych
powiatu gnie nie skiego (IILO)
- przekaz informacji na zebraniach ZJO
Bie ce zebrania i konferencje:
• w sprawie matury 2005
- przygotowanie materiałów wspomagaj cych realizacj programu nauczania
(ksero, kasety, eksponaty, testy,
gazetki, plansze, gabloty)
- formy konkursowe dla młodzie y:
nabór, realizacja lub te organizacja
(por. pkt. 11)
- badanie wyników nauczania - j.ang. II
- rekrutacja do klasy j zykowej w formie
pyta testuj cych
- utworzenie banku pyta maturalnych
na matur 2005
- gromadzenie i udzielanie informacji
o nauce (kursy, nauka z prac ) j. o. za
granic i w kraju
- gromadzenie i udzielanie informacji o
maturach i certyfikatach j zykowych
- przygotowanie pyta i zestawów na
matur 2004

Aktualnie przewidziane rywalizacje:
• udział w Ogólnopolskich Olimpiadach
J zykowych - wszystkie j zyki
• przegl d prozy i poezji francuskiej

n-le ch tni lub
wyznaczeni
j.w.

23.10.2003

M. Małkowska
M. migowski

na bie co

wszyscy
członkowie ZJO

j.w.

j.w.

kwiecie 04

angli ci

czerwiec 04
marzec 04

n-le wyznaczeni

cały rok
na bie co
03-04 / ’04

listopad 03
03-04 / ’04

j.w.
B. Piasecka
B. Piasecka
M.Kropaczewska
B. Piasecka
D.Waraczewska
D. Gieryn
E. Bielska
n-le
zainteresowani
D. Gieryn
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Obszar aktywno ci

12.
FORMY PRACY
ZESPOŁU
I JEJ DOKUMENTACJA

Forma działalno ci / przedsi wzi cie

Termin
realizacji

Prowadz cy /
odpowiedzialny

• udział w Okr gowym Mi dzyszkolnym
Konkursie J. Angielskiego
• doroczny Konkurs Wiedzy o Stolicach
Europejskich (Pary , Praga) • 3-j zykowy konkurs Wy szej Szkoły
Bankowej „Poka nam j zyk”
• 3-cz ciowy 9-miesi czny konkurs
internetowy szkół zagranicznych o
tematyce proeuropejskiej w j. ang.
• test „Oxford Plus” - j. ang. i niem.
• konkurs dla ucz cych si j. łaci skiego
I i II rok
• uczestnictwo w Festiwalu Piosenki
Francuskiej
• udział w Przegl dzie Małych Form
Teatralnych

03-04 / ‘04

angli ci

kwiecie 04

D. Gieryn

j.w.

wszyscy
członkowie ZJO

- spotkania członków ZJO:
• zaplanowane dłu sze zebrania o
przewidzianym harmonogramie
• w razie potrzeby - dora ne spotkania
w czasie du ej przerwy
- dokumentacja ZJO:
• prowadzenie teczki Zespołu
• gromadzenie, aktualizowanie
i systematyzowanie danych, notatek
oraz informacji o podejmowanych
i przeprowadzanych działaniach
• układanie planu pracy i sprawozda
z jego realizacji
• dostarczanie danych z ró nych
działa w formie notatek do akt
Zespołu
• sporz dzanie protokołów

co 1-1,5
miesi ca
na bie co

• prowadzenie listy obecno ci na

PLAN SPORZ DZIŁA :

cały rok
28.11.2003
marzec 04

angli ci
n-le j.ang. / niem.
E. Bielska

kwiecie 04
03-04 / ‘04
B. Piasecka

na bie co
B. Piasecka
j.w.

j.w.
wszyscy
członkowie ZJO
członkowie wg
kolejno ci

Barbara Piasecka
.................................................................................
( Barbara Piasecka, przewodnicz ca ZJO)
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