
Realizacja programu klas geograficzno-turystycznych

w latach 2011 – 2013

profil na facebooku: https://www.facebook.com/klasa.turystyczna11



CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Heleny Modrzejewskiej

Realizacja programu klas geograficzno-turystycznych 

w latach 2011 – 2013
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WARSZAWSKIM  http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/innowacje/podglad.php?id=130

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Celem głównym jest wychowanie i wykształcenie wartościowego, młodego obywatela
kraju Unii Europejskiej, posiadającego umiejętności konieczne do funkcjonowania
edukacyjnego i zawodowego w dowolnym paostwie unijnym.

Innowacja polega na skorelowaniu treści nauczania geografii i języka angielskiego,
oraz wprowadzeniu treści z zakresu turystyki na geografii i na lekcjach angielskiego.
Wprowadza obowiązek odbycia przez ucznia praktyk w biurze podróży oraz uczestnictwa
w wybranych zajęciach na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Niniejszy program kieruje się zasadą, żeby kiedy tylko jest to możliwe nauczad w
warunkach autentycznych, na konkretnych obiektach oraz w miarę autentycznych
sytuacjach.

Udział młodzieży w zajęciach terenowych (organizacja wyjazdów, wycieczki z uczniem
w roli przewodnika) ma służyd nauce przez własną aktywnośd, wyzwoleniu emocji
sprzyjających trwałemu zapamiętywaniu i wzmacnianiu więzi pomiędzy uczniami.
Przebywanie w terenie sprzyja też zwróceniu uwagi na problemy środowiska, nabranie
trwałego nawyku aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

SPOSOBY REALIZACJI

1. Wycieczki

• Rabka, Kraków, kopalni soli w Bochni   4 dni grudzieo 2011, opiekun  p. Katarzyna 
Mijakowska

 Warszawa – uczniowie w roli przewodników po angielsku  czerwiec 2012,  opiekun p. 
Katarzyna Deleżyoska i p. Anna Majewska

 Wycieczka geologiczna do Kielc i w Góry Świętokrzyskie  3 dni grudzieo 2012, opiekun 
p. Katarzyna Mijakowska

 Poznao i Biskupin 3 dni kwiecieo 2013, opiekun p. Katarzyna Mijakowska

 Trójmiasto 3 dni grudzieo 2013, opiekun p. Katarzyna Mijakowska

Wycieczka do Rabki, Krakowa, kopalni soli w Bochni 
grudzień 2011

Warszawa - uczniowie w roli przewodników 
w języku angielskim czerwiec 2012

Trójmiasto grudzień 2013

Rabka – wycieczka w Gorce Działania w kopalni w Bochni



Wycieczka geologiczna do Kielc i w Góry Świętokrzyskie
grudzień 2012

GEOPARK Wietrznia w Kielcach Szlifowanie skał

Rezerwat  Kadzielnia  
i system jaskio

na Łysej Górze 

Wycieczka do Poznania i Biskupina  kwiecień 2013 

lekcja o gadach w ZOO 
Palmiarnia

Biskupin

Biskupin



2. Marsze na orientację  i inne  zajęcia terenowe

Grochowa październik 2010 Głosków listopad 2013 

Grochowa październik 2013

Nr data rodzaj czas opiekun

1 1.10.2011 (sobota)   marsz na orientację w 

okolicach Grochowej   

6 godzin Katarzyna 

Mijakowska

2 12.10, 13.10.2011 gra miejska „Bibliochody” 

w Warszawie  ( 5 osób) 

2 dni Katarzyna 

Mijakowska

3 26.11.2011 (sobota) nocny marsz na orientację 

w okolicach Głoskowa

7 godzin Katarzyna 

Mijakowska

4 13.06.2012 (środa 

godz. 17 – 22)

miejski (Ochota) marsz na 

orientację  (6 osób)  

5 godzin Katarzyna 

Mijakowska

5 3.10.2012 (środa 

godz. 17 – 22)

marsz na orientację 

Natolin

4 godziny Katarzyna 

Mijakowska

6 5.10.2013 (sobota) marsz na orientację w 

Grochowej

5 godzin Katarzyna 

Mijakowska

7 16.11.2013 (sobota) nocny marsz na orientację 

w Głoskowie

7 godzin Katarzyna 

Mijakowska

3.Udział w wykładach i zajęciach na wyższych 
uczelniach

Nr data rodzaj czas opiekun

1. 5.11. 2011 (sobota)   Podstawy turystyki  SGGW 3 godziny Katarzyna 

Mijakowska
2. 20.11. 2011 (niedziela ) Analiza rynków turystycznych  

SGGW

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
3. 16.11.2011  GIS DAY Wydział Geografii UW 2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
4. 3.12. 2011 (sobota) Podstawy rekreacji   SGGW  5 godzin Katarzyna 

Mijakowska
5. 31.03.2012 (sobota) Strategia polskiej turystyki 

biznesowej na Uczelni Vistula 

(Stokłosy)

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska

6. 21.04.2012 (sobota) Strategia polskiej turystyki 

biznesowej na Uczelni Vistula 

(Stokłosy)

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska

7. 2012 (wtorek po 

południu)

Geograficzne Spotkania na 

Krakowskim

Wydział Geografii UW

3 godziny Katarzyna 

Mijakowska

8. 24.11.2012 (sobota) SGGW  Wydział Turystyki i 

Rekreacji

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
9. 2.12.2012 (sobota) SGGW   Wydział Turystyki i 

Rekreacji

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
10. 5.01.2013 (sobota) SGGW   Wydział Turystyki i 

Rekreacji

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
11. 13.04. 2013  (sobota) Szkoła Główna Turystyki i 

Rekreacji Vistula  

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
12. 27.04. 2013 (sobota) Szkoła Główna Turystyki i 

Rekreacji Vistula  

2 godziny Katarzyna 

Mijakowska
13. 17.11.2013 (niedziela) Wydział Ekonomii SGGW 3 godziny Katarzyna 

Mijakowska



4. Praktyki zawodowe
– klasa 1 rok 2012 
12 osób odbyło praktyki w biurze TUI Poland w czasie ferii zimowych 2012, 
11 osób w terminie 18 – 28 czerwca 2012, 5 osób w czasie roku szkolnego w 
różnych biurach. W sumie wywiązały się z obowiązku praktyk 24 osoby na 
30. Cztery osoby na własne życzenie odbyły praktyki powtórnie.  
– klasa 1 i 2, rok 2013
W biurze podróży TUI  Poland  kl.1C
W hotelach Gromady Lotnisko i Dom Chłopa  kl. 2C 2012/2013 ferie 
zimowe oraz w czerwcu w hotelach De Silva. Praktyki zawodowe planowane 
na rok 2014 dla klasy 2 w hotelach Gromady i De Silva.

5. Inne działania edukacyjno-wychowawcze

2011/2012 

Edukacja globalna - współpraca w Fundacją Partners Polska, lekcja w klasie 1C o slumsie
Mathare w Nairobi w Kenii – prowadziła Katarzyna Mijakowska oraz udział klasy w
Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC

2012/2013

Klasa 2C brała udział w całorocznym projekcie filmowym „Nowe horyzonty”. Obejrzała 9
filmów z cyklu „Trudne tematy”

Klasa 2C brała udział raz w miesiącu przez pół roku w warsztatach prowadzonych przez
Fundację ITAKA - „Nie uciekaj” - Jak zapobiegad ucieczkom z domu i wagarowaniu. IX.
2012 – III 2013

Zwiedzanie niesamowitej „Niewidzialnej Wystawy” - próbowaliśmy, jak radzid sobie w
codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku, wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu,
równowagi.

2013/2014

30.IX.2013 r. uczniowie klasy 3c wzięli udział w warsztatach "Scotland: Ceilidh Dancing,
Bagpipes and Men in Kilts". Warsztaty odbyły się w XXXVIII LO im. Kostki Potockiego w
Wilanowie - opiekun p.Inga Chrościcka-Woźniak.

Pielgrzymka autokarowa 
maturzystów do Częstochowy 

24.X.2013r.



Lekcje geografii z wykorzystaniem metody CLIL
Content and Language Integrated Learning 

Lekcje geografii odbywają się z użyciem anglojęzycznych materiałów
źródłowych (filmy, teksty), wprowadzane jest angielskie słownictwo
związane z przedmiotem, stosowane są karty pracy w języku
angielskim.

Turystyka i Hotelarstwo po angielsku

Program przedmiotu Turystyka po angielsku jest realizowany w klasie
1 w ramach szóstej, dodatkowej godziny języka angielskiego. Zakłada
przygotowanie ucznia do radzenia sobie w typowych sytuacjach
związanych z szeroko pojętym ruchem turystycznym. Rozszerzony
zakres słownictwa związanego z turystyką oraz najczęściej stosowane
struktury gramatyczne wpisują się w podstawowe założenia
programu.
Najczęściej stosowane formy pracy podczas zajęd to:
* praca w parach - dwiczenie dialogów, scenek, sytuacji, z którymi
można się zetknąd w obsłudze ruchu turystycznego,
* praca w grupach - dwiczenie mówienia w sytuacjach, gdy mamy do
czynienia z grupą,
* wyjście w teren – uczniowie przygotowują trasę wycieczki i
oprowadzają grupę rówieśników "turystów" odgrywając rolę
przewodnika,
* przygotowywanie prezentacji multimedialnych na temat ciekawych
turystycznie miejsc w Polsce i na świecie.
W klasie II uczniowie skupiają się na zagadnieniach związanych z
hotelarstwem, a w trzeciej rozszerzają wcześniej poznane
wiadomości. Pracujemy na renomowanych podręcznikach do nauki
języka zawodowego takich jak "English for International Tourism" i
"Highly Recommended".

Autorki programu:
Inga Chrościcka -Woźniak nauczycielka języka angielskiego w CIX LO im. H.
Modrzejewskiej w Warszawie. Ukooczyła studia na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu
Warszawskiego i wydziale „Organizacja i Obsługa Ruchu Turystycznego” w Wyższej
Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Jest egzaminatorem OKE, nauczycielem
dyplomowanym. Ukooczyła wiele kursów metodycznych i psychologicznych min. roczny
2012/13 kurs w Centrum Edukacji Obywatelskiej "Jak motywowad uczniów do nauki" i
dwutygodniowy kurs w Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius pt."Language,
Methodology and Culture" Brighton sierpieo 2012.

Katarzyna Deleżyoska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Filologia
Angielska oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Staż pracy 20 lat, dyplomowany nauczyciel języka angielskiego, autorka podręczników i
publikacji z zakresu nauczania języka angielskiego, wykłady na międzynarodowych
konferencjach IATEFL, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
oraz metodyki nauczania języka angielskiego, przewodnicząca zespołu egzaminatorów
OKE. Udział w dwóch kursach zagranicznych w ramach grantu Comeniusa : kurs 2 tyg.
Summer Teachers Methodology sierpieo 2013 w Edynburgu i kurs 2 tyg. 2010 w
Londynie.

Katarzyna Mijakowska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych.
Staż pracy 31 lat, dyplomowany nauczyciel geografii, 6 lat pracy jako doradca
metodyczny, doświadczenie w organizacji wycieczek, obozów letnich i zimowych,
uprawnienia kierownika placówek wypoczynku oraz uprawnienia do prowadzenia
obozów wędrownych i wycieczek.
Autorka wielu publikacji z zakresu edukacji i wychowania, doświadczenie w
wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu geografii, przewodnicząca
zespołu egzaminatorów maturalnych OKE.
Certyfikat ukooczenia kursu języka angielskiego na poziomie upper-intermediate. Udział
w dwóch kursach zagranicznych w ramach grantu Comeniusa : kurs 2 tyg. lipiec 2011r
„English for Subject Teachers” . Norwich Institute for Language Education, UK,
kurs 2 tyg. lipiec 2013r .”C.L.I.L. – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
Metodology and language for teachers who teach history or geography or other
humanities & arts subjects “bilingually” in English at secondary level”
INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES, Cheltenham UK


