
INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

FRANCUSKI FURTKĄ DO TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI! 

 

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w szkole podstawowej w klasach IV-VI  w ramach 

dodatkowych godzin. Skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego, 

zainteresowanych nie tylko językiem, ale i szeroko pojętą kulturą Francji, którzy chcą kontynuować 

naukę języka francuskiego w klasie VII. Uwzględnia ona założenia obowiązującej podstawy 

programowej do języków oraz wzbogaca ją o nowe elementy.  

 

Rozpoczęcie nauki drugiego języka obcego w okresie 10-11 lat daje dziecku solidne podstawy          

i możliwość opanowania tego języka w sposób biegły. Na zakończenie szkoły podstawowej uczeń 

będzie już posiadał umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w sytuacjach dnia 

codziennego. Nabyte przez pięć lat szkoły podstawowej umiejętności będą mogły być rozwijane        

i usystematyzowane w szkole średniej, do której uczeń wkroczy już z pokaźnym bagażem 

znajomości języka. Tylko w ten sposób dziecko, a później nastolatek będzie mógł uzyskać biegłość 

w posługiwaniu się drugim językiem obcym. Niewątpliwie będzie to umiejętność nieoceniona 

zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Bezsprzecznie biegła znajomość języka 

angielskiego jest nieodzowna, ale również powszechna w dzisiejszych czasach. Aby naprawdę 

zaistnieć na rynku pracy potrzebny jest swego rodzaju „wyróżnik”, atut, który pozwoli                   

na wyróżnienie się wśród „tłumów” i taką możliwość daje właśnie język francuski i jego biegła 

znajomość, gdyż jest to język Unii Europejskiej, szeregu instytucji międzynarodowych, dyplomacji, 

biznesu… Biegła znajomość języka francuskiego otwiera również drzwi zagranicznych uczelni, 

daje możliwość swobodnego podróżowania, poznawania ludzi, wymiany poglądów, korzystania       

z bogatej spuścizny literackiej.  

 

Nabór grupy innowacyjnej odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności i dobrowolności. 

Innowacja wdrożona zostanie w klasie IV szkoły podstawowej i kontynuowana w trzyletnim cyklu 

nauczania. Realizacja innowacji nie wymaga od jej uczestników znajomości języka francuskiego.  

 

Proponowana liczba godzin do realizacji innowacji: 

 

IV kl. – 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) 

V kl. – 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) 

VI kl. – 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) 

 

Osobą realizującą innowację będzie nauczyciel języka francuskiego mgr Anna Białek-Marek. 

                

 

 


