
Dwujęzyczność w naszej szkole 

Dwujęzyczność to umiejętność posługiwania się wszystkimi sprawnościami językowymi 
zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Osoby dwujęzyczne używają ich w takim samym 
stopniu, w mowie i piśmie. 
 
Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i obcym. Oznacza to, że oprócz 
zwiększonej liczby godzin języka obcego, wybrane przedmioty również prowadzone są w 
tym języku.   

ZALETY NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO: 

• jest nowoczesną metodą promowaną w Europie i na świecie 
• sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego 

• pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez 
obcowanie z autentycznym językiem 

• daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie 
specjalistycznego  

• pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem 
• stawia główny nacisk nie tylko na zdobywanie kompetencji językowych, ale też na 

wykorzystywanie ich do rozwiązywania sytuacji problemowych 
• język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim staje się 

narzędziem zdobywania wiedzy 

• poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, 
geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd. 

• otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, 
tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi 

• nauka w klasie dwujęzycznej w gimnazjum może być doskonałym przygotowaniem 
do nauki w klasie dwujęzycznej w liceum 

• nauka w klasie dwujęzycznej w liceum może być przygotowaniem do  
 matury dwujęzycznej,  

 certyfikatu Cambridge English: First (FCE) i innych na wyższym poziomie, 
 studiów na takich kierunkach, jak: filologia angielska/germańska, lingwistyka 

stosowana, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, geografia, 
turystyka i hotelarstwo, europeistyka, itd. 

 studiów zagranicznych, 

 pracy za granicą. 

NA CZYM POLEGA NAUKA W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ 
 

W klasie dwujęzycznej uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności 
językowych na zajęciach z języka angielskiego lub niemieckiego, który będzie realizowany w 
wymiarze 6 godzin tygodniowo.  



Dodatkowo, w języku obcym nauczane będą co najmniej dwa przedmioty: geografia i WOS 
(klasa angielska) lub WOS i chemia (klasa niemiecka). Przedmioty te będą realizowane na 
lekcjach w języku polskim oraz na 1 dodatkowej godzinie tygodniowo w języku obcym. 
Oznacza to przynajmniej 8 godzin kontaktu z językiem obcym tygodniowo. Na lekcjach w 
języku obcym również może być używany język ojczysty, a o proporcjach decyduje 
nauczyciel, dostosowując je do poziomu umiejętności językowych uczniów. 

Podczas lekcji w języku obcym będą używane bardzo różnorodne materiały dydaktyczne, 
rzadziej polskie podręczniki, częściej źródła w języku obcym. Nauczyciel dokonuje wyboru i 
tworzy swego rodzaju bazę materiałów. Nauczanie odbywa się na podstawie programów 
własnych stworzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć. Programy te zawierają bardzo 
dużo elementów kulturoznawczych krajów danego obszaru językowego, a treści nauczania są 
skorelowane z programami nauczania geografii, WOS-u czy chemii. 

Język obcy, po klasie dwujęzycznej, na egzaminie maturalnym trzeba zdawać na poziomie 
podstawowym obowiązkowo, a jako przedmiot dodatkowy można wybrać go na poziomie 
rozszerzonym lub dwujęzycznym. 

W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH DODATKOWO OFERUJEMY: 
 

• Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia promujące kulturę, cywilizację, geografię krajów 
anglojęzycznych i   

 niemieckojęzycznych 
• Przygotowanie i udział w konkursach recytatorskich w języku angielskim i 

niemieckim  

• Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminu Uniwersytetu 
Cambridge- First Certificate in English ( FCE) oraz  DSD I i II 

• Konwersacje z native speakerem 

• Zajęcia z pracownikami naukowymi Instytutu Filologii Angielskiej, Germańskiej i 
Politologii Uniwersytetu Opolskiego  

• Zajęcia w Bibliotece Austriackiej w Opolu 

• Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w ramach programu „ Ameryka w 
twojej bibliotece” 

• Udział w Tygodniu Kina Niemieckiego w MDK Opole 

• Udział w edukacyjnych projektach szkolnych, międzynarodowych 
• Udział w projektach na platformie e-twinning 

• Udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych i 
niemieckojęzycznych w ramach Dni Anglojęzycznych, Niemieckojęzycznych,  
Europejskich Dni Języków Obcych ( konkursy geograficzne, konkursy kulturowe, 
cykle lekcji o cywilizacji WB I USA, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu) 

• Spotkania z ciekawymi osobami związanymi z krajami anglojęzycznymi- Konsul 
USA, Ambasador  WB, Konsul Niemiec  

• Udział w Ogólnopolskim Programie Promującym Naukę Języka  Niemieckiego-
Deutsch Wagen Tour 

• Udział w obozach naukowych i językowych 



• Wyjazdy szkolne do Konsulatu Amerykańskiego w Krakowie, British Council w 
Warszawie, Konsulatu  

              Niemiec w Opolu  
• Wycieczki edukacyjne do Wielkiej Brytanii 

• Wymianę międzynarodową ze szkołą w Niemczech ( Betzdorf) 
 

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: 
 

       W klasach dwujęzycznych zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych 
pracowniach: 

� z laptopami i dostępem do Internetu,  
� projektorami multimedialnymi,  
� tablicami interaktywnymi 

       Młodzież może korzystać z biblioteki wyposażonej w :  
� angielskie i niemieckie czasopisma młodzieżowe i specjalistyczne ( Mary Glasgow 

Magazines, Vitamin de ),  
� słowniki jedno i dwujęzyczne,  
� podręczniki do geografii, kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych i 

niemieckojęzycznych,   
� literaturę młodzieżową w języku angielskim i niemieckim  (Longman Readers i 

Macmillan Readers,  Lektorklett ) 
 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE NASZE KLASY DWUJĘZYCZNE: 
 

� Instytuty Filologii Angielskiej i Germańskiej  Uniwersytetu Opolskiego  
� Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu 
� Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu 
� Instytut Goethego w Krakowie 
� British Council w Warszawie 

 

 
JAK DOSTAĆ SIĘ DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ ? 

 

Jeśli:  
• państwa córka lub syn właśnie kończy szkołę podstawową lub gimnazjum i ma 

zdolności językowe, 
• dziecko jest ambitne i chciałoby uczęszczać do dobrej klasy, 
• kandydat do klasy dwujęzycznej obawia się , że nie zna języka angielskiego na 

wysokim poziomie, 
 

Proszę się nie martwić, nauczymy go języka angielskiego skutecznie! Proszę zapisać dziecko 
na test predyspozycji językowych. Niech się sprawdzi! Szczegółowe informacje o zasadach 
rekrutacji do klas dwujęzycznych w gimnazjum i liceum dostępne są na stronie Zespołu Szkół 
w Gogolinie. 
 
 


