NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo‐językowe
CLIL – z języka angielskiego Content and Lanuage Integrated Learning, określane najczęściej jako nauczanie
dwujęzyczne, to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez
język obcy oraz nauczanie języka w kształceniu przedmiotowym. Nauczanie dwujęzyczne jest aktualnie jednym
z priorytetów europejskiej polityki językowej.
Czym jest nauczanie dwujęzyczne?
To edukacja odbywająca się równolegle w dwóch językach: polskim i obcym, która intensyfikuje naukę języka
obcego i rozszerza możliwości jego zastosowania. Oznacza to dodatkowe 3 godziny języka obcego tygodniowo
oraz 2‐3 przedmioty, z których określona część lekcji prowadzona jest w języku obcym.
Celem nauczania dwujęzycznego jest:






opanowanie przez uczniów drugiego języka edukacji w stopniu zbliżonym do znajomości języka
ojczystego, a więc takie opanowanie języka, aby uczeń mógł w nim nie tylko porozumiewać się
w sprawach codziennych, ale przede wszystkim w nim się uczyć, studiować w Polsce i za granicą,
a w przyszłości pracować;
stworzenie podstaw rozwoju wszechstronnej wiedzy o sobie, swoim środowisku i świecie dzięki
konfrontacji z różnorodnymi źródłami informacji w języku ojczystym i obcym;
rozbudowanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
rozwój kompetencji interkulturalnych.

Proponujemy nauczanie dwujęzyczne (język polski i dodatkowo wybrane treści w języku angielskim) w klasie
interdyscyplinarnej.
Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – testu
z języka angielskiego i uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Test zostanie
przeprowadzony 04.06.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka
Sienkiewicza we Wrześni.
Terminy rekrutacji:
14 ‐ 30.05.2018 – kandydat składa dokumenty do szkoły (wskazuje wybrane oddziały)
04.06.2018 (godz. 15:30) – kandydat zainteresowany nauczaniem dwujęzycznym przystępuje do sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych – testu z języka angielskiego
07.06.2018 (godz. 15:30) – dodatkowy termin testu z języka angielskiego – dla kandydatów zainteresowanych
nauczaniem dwujęzycznym, którzy z uzasadnionych przyczyn nie przystąpili do testu w dniu 04.06.2018
22 ‐ 25.06.2018 – kandydat dostarcza poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 19.07.2018 – kandydat zakwalifikowany do Liceum dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

