
Realizacja projektu PASCH w roku szkolnym 2020/2021 

Plan działań 

Cel Zadanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

1. Pogłębienie nauki języka niemieckiego w klasach 7  z 

wykorzystaniem ofert jak np. moduły CLIL 
1. Kurs języka niemieckiego uprawniający do 

wdrażania modułu CLIL. 

 

2. Realizacja projektu ekologicznego 

„PASCH dla Przyszłości” zakładającego 

podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju i poszerzenia 

słownictwa niemieckiego w tym zakresie  

(elementy CLIL) 

 (grupa ok.10 uczniów z klas 6 i 7)   

 

Karolina Brzozowska 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

Karolina Brzozowska 

Marta Bednarczuk 

Izabela Szczypień  

Marta Goździowska- 

Łubkowska 

 

październik- 

luty 

 

 

wrzesień-

listopad 

2. Zachęcanie uczniów do dalszej nauki języka 

niemieckiego w liceum poprzez współpracę ze 

szkołami średnimi. Starania zmierzające do uznania 

egzaminów Fit w szkołach średnich.  
 

1. Podjęcie współpracy z  LO nr 3 (DSD)  

- udział klasy 7 w zajęciach j. niemieckiego w 

liceum 

- udział w Dniach Otwartych Liceum 

 

2. Realizacja wspólnego projektu na temat 

Niemiec  z LO nr 6 

 

3. Podjęcie starań o uznanie egzaminów Fit 

przez szkoły średnie. 

Jolanta Haftaniuk 

Karolina Brzozowska 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

Marta Goździowska- 

Łubkowska 

 

Jolanta Haftaniuk 

marzec 

 

 
 

 

kwiecień 
 

 

marzec-

czerwiec 

3. Dążenie do stworzenia struktury umożliwiającej 

wzmocnienie pozycji języka niemieckiego przez 

zwiększanie liczby wykwalifikowanych nauczycieli 

języka niemieckiego. 

1. Szkolenie w ramach stypendium Goethe-

Institut „ Metodyka/dydaktyka na lekcji z 

młodzieżą” 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

 

lipiec- 

październik 

 



  

 

2. Udział w szkoleniu DLL8- online  

(„Język niemiecki dla dzieci”) 

Jolanta Haftaniuk wrzesień-

grudzień 

4.  Umożliwienie uczniom uczącym się języka 

niemieckiego udziału w odbywających się w ramach 

projektu działaniach oraz zapewnienie kontaktów na 

płaszczyźnie międzynarodowej.  
 

1. Zaproszenie praktykanta niemieckiej 

fundacji „Kulturweit”, zapewnienie uczniom 

kontaktu z obcokrajowcem. 

 

2. Przygotowywanie uczniów do egzaminu 

Fit 

 

3. Zjazd Absolwentów Szkół PASCH w 

Warszawie 

 

4. Kursy językowe w Niemczech w ramach 

stypendium PASCH  

- przygotowanie wymogów formalnych i 

zgłoszenie uczniów 

 

5. Nawiązanie współpracy ze Szkołą 

Partnerską w Niemczech  

Jolanta Haftaniuk 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

Marta Bednarczuk 

październik-

marzec 

 

 

wrzesień-

maj 

 

październik 

 

 

 

marzec-

kwiecień 

 

 

kwiecień 

 5. Organizacja wychodzących poza lekcje języka 

niemieckiego projektów i konkursów związanych z 

językiem i kulturą Niemiec.  
 

 

1. Dzień języków obcych- 

Przygotowanie plakatów na temat krajów 

niemieckojęzycznych, gry i zabawy językowe 

 

2. Udział w programie wojewódzkim „Szkoła 

promująca zdrowie”  

(Inscenizacja w języku niemieckim 

przygotowana przez uczniów klas 0-3) 

 

3. Udział w Dniach Otwartych UMCS na 

Wydziale Germanistyki 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

Agnieszka Mielniczek 

Beata Sławińska 

 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

 

wrzesień 

 

 

wrzesień/paź

dziernik 

 

 

 

 

marzec 

 



4. Promocja inicjatywy PASCH podczas Dni 

Otwartych Szkoły 

 

5. Zorganizowanie konkursu „Śpiewająca 

Jedynka” - śpiewanie piosenek anglo- i 

niemieckojęzycznych 

 

Jolanta Haftaniuk 

Karolina Brzozowska 

 

Jolanta Haftaniuk i 

nauczyciele 

 j. angielskiego 

maj 

 

 

czerwiec 

 

6.Szkoła podejmie działania w celu skutecznej promocji 

języka niemieckiego w środowisku lokalnym  

 

1. Wspólpraca ze SP nr 5 (DSD)  w Lublinie  

 

 

 

2.Zorganizowanie konkursu skierowanego do 

uczniów szkół lubelskich „Chętnie uczę się 

 j. niemieckiego, bo....” 

 

 

4. Współpraca z Dethloff Deutschschule 

 

5. Zaproszenie i współpraca z  mediami 

lokalnymi podczas realizacji projektu 

ekologicznego „PASCH dla Przyszłości” 

 

6. Informowanie o przedsięwzięciach w 

ramach projektu na stronie internetowej 

szkoły i stronie www.pasch-net.de,  

 

Jolanta Haftaniuk 

Izabela Szczypień 

Marta Bednarczuk 

 

Jolanta Haftaniuk 

Izabela Szczypień 

Marta Goździowska- 

Łubkowska 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

i pozostali nauczyciele 

 

 

Jolanta Haftaniuk 

 

 

wrzesień- 

czerwiec 

 

 

 

listopad 

 

 

 

wrzesień-

czerwiec 

 

wrzesień- 

listopad 

 

 

wrzesień- 

czerwiec 

7.Realizowanie i kształtowanie programu nauczania 

języka niemieckiego w taki sposób, aby co roku 

reprezentacyjna grupa uczniów szkoły mogła 

przystępować do egzaminów Goethe-Institut dla 

młodzieży (FIT), dążenie do zwiększenia liczby 

uczniów zdających egzaminy. 

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych 

przygotowujących do egzaminu Fit 

Jolanta Haftaniuk wrzesień-

maj 



 

 


