Інформація про проведену роботу,
спрямовану на активізацію вивчення англійської мови
у 2016 учнями Журжинецького НВК.
У школі проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
учнівської молоді, батьків, громадськості щодо відзначення в 2016 році Року
англійської мови в Україні.
Курсова перепідготовка вчителів англійської мови відбувається згідно
графіка.
У 2015-2016 навчальному році в Журжинецькому НВК працював
гурток «Happy English», а у 2016-2017 навчальному році працює гурток
«Подорож англомовними країнами».
З метою поліпшення рівня володіння іноземною мовою та поліпшення
якості навчання з англійської мови у 2016-2017 навчальному році для учнів
9 класу організовано індивідуальні заняття.
Учні школи взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
англійської мови в І та ІІ турах.
У січні 2016 року серед учнів школи пройшов конкурс творчих робіт
на тему: «My motherland: the place I love the most» - найкраще вдалося
розкрити тему випускниці 11 класу Усатюк Євгенії.
Для учнів початкових класів працював «Мультзал» де демонструвались
короткометражні мультфільми англійською мовою із субтитруванням.
Улітку 2016 року на базі школи працював мовний табір «Scouts»
спортивного напрямку. Відвідуючи табір учні весело проводили час та
поглиблювали знання з англійської мови, практикували традиційні
спортивні ігри, поширені в англомовних країнах.
У бібліотеці школи організовано тематичну виставку художньої,
довідкової літератури та словників англійської мови під назвою «Мовою
Шекспіра».
Учні школи вже не один рік поспіль беруть участь у дитячих
англомовних конкурсах. Так, у 2015-2016 навчальному році учні перевіряли
свої знання в англомовних конкурсах «Гринвіч» (10 учнів) та «Puzzle» (7
учнів). Координаторами були Берестова Л.В. та Маловічко В.В.. За
результатами Всеукраїнської гри з англійської мови «Puzzle» учень 4 класу
Терещенко Дмитро отримав Диплом І ступеня регіонального рівня . У 20162017 навчальному році 12 учнів школи взяли участь у англомовному
конкурсі «Гринвіч». Також, учні школи взяли участь в конкурсі «Олімпіс» в
номінації «англійська мова», що проходив з 1 по 30 листопада.

У шкільному методичному кабінеті зібрані матеріали, методичні
рекомендації та періодичні видання щодо вивчення іноземних мов у школі.
У лютому 2016 року вчителем англійської мови Маловічко В.В. було
проведено шкільний « English Fest», присвячений року англійської мови.
Щорічно в школі проходить тиждень англійської мови за окремо
складеним планом. Так, у його рамках пройшов «Поетичний марафон», де
учні читали поезії авторів з англомовних країн. До заходу залучались учні 911 класів.
Квітневий випуск
шкільної тематичної газети
«Forward»,
був
присвячений 75-ій річниці від дня народження Джона Леннона.
У школі щорічно проводиться моніторинг рівня навчальних осягнень
учнів 4, 9, 11 класів з англійської мови.

