Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu klasy dwujęzycznej
z językiem angielskim. Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego objęła tylko grupę uczniów
zapisanych do klas pierwszych Gimnazjum nr 3 na rok szkolny 2015/2016. Polegała na wyłonieniu
kandydatów spośród chętnych, którzy przystąpili do testu kompetencji językowych.
Zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym, pomimo niewielkiej znajomości tej formy nauki wśród
rodziców i uczniów, było bardzo duże. Do testu przystąpiło prawie 50% zapisanych uczniów, a 26 z
najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do klasy dwujęzycznej.
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 obejmowad będzie ogół kandydatów chętnych do nauki
w takiej klasie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do obwodów szkolnych.

Co to jest nauczanie dwujęzyczne?
Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) – CLIL ( Content and Language Integrated Learning) to
nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego. Wywodzi się z języka angielskiego
i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL polega na nauczaniu
poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się
swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim
samym poziomie.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego w gimnazjum?






Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie
uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i kompetencji językowych
Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej
w zakresie słownictwa specjalistycznego
Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach
ponadgimnazjalnych, do zdobywania certyfikatów potwierdzających wysokie kompetencje
językowe, a w przyszłości do studiów poza granicami kraju
Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do
przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?








Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na
grupy ( w pozostałych oddziałach – 3 godziny tygodniowo)
Dodatkowo poznajemy historię, literaturę, kulturę i zagadnienia społeczne krajów
anglojęzycznych
Wprowadzamy treści programowe z czterech przedmiotów w języku angielskim i polskim:
biologia, geografia (z wyłączeniem treści dotyczących geografii Polski), wiedza
o społeczeostwie i informatyka
Stosujemy aktywizujące metody pracy
Nauczyciele przedmiotów dwujęzycznych tworzą autorskie programy nauczania
Korzystamy z dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny sal językowych, biblioteczki
językowej i systematycznie wzbogacamy jej zasoby.

Jakie działania oparte na edukacji dwujęzycznej planujemy podejmowad w
przyszłości?








Nawiązanie współpracy z ambasadą Wielkiej Brytanii
Organizacja wyjazdów turystycznych i edukacyjnych do Wielkiej Brytanii i innych krajów,
w których można posługiwad się językiem angielskim
Zajęcia z native speakerami
Korespondencję z uczniami z zagranicy
Imprezy promujące język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych
Przygotowanie przedstawieo w języku angielskim
Realizacja projektów w języku angielskim.

Jak odbywa się rekrutacja do klasy dwujęzycznej?
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uczniów do oddziału dwujęzycznego będą
udostępnione po podaniu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty harmonogramu czynności w
postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 (luty 2016).

