ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE W KOPERNIKU
Od września 2018r. wszystkie pierwsze klasy w I LO będą oddziałami
dwujęzycznymi z językiem angielskim.

1. Co to znaczy oddział dwujęzyczny? Czym różni się od zwykłej klasy w
liceum?
Najprościej mówiąc oddział dwujęzyczny z j. angielskim to taki, w którym:
- odbywa się intensywna nauka języka angielskiego (6 godzin w tygodniu przez 3
lata),
- co najmniej dwa zajęcia edukacyjne są prowadzone dwujęzycznie.
2. Co to znaczy że przedmiot jest nauczany dwujęzycznie?
Nauczanie dwujęzyczne oznacza przekazywanie treści programowych w dwóch
językach: po polsku oraz – w jakimś zakresie – w j. obcym (po angielsku). Proporcje
zależą od nauczyciela, który bierze pod uwagę m.in. stopień złożoności zagadnień
oraz poziom biegłości językowej uczniów.
3. Czy w I LO zmienią się kierunki kształcenia (profile) oraz rozszerzone
przedmioty?
Inaczej niż do tej pory, WSZYSTKIE nowe klasy będą realizowały rozszerzony język
angielski. Profile klas oraz główne rozszerzane przedmioty (podane w nawiasach)
pozostaną bez zmian:
a) klasa humanistyczno-dziennikarska dwujęzyczna (j. polski, historia, wos),
b) klasa biologiczno-chemiczna dwujęzyczna (biologia, chemia),
c) społeczno-prawna dwujęzyczna (historia, wos, geografia),
d) matematyczno-fizyczno-informatyczna dwujęzyczna (matematyka, fizyka,
informatyka),
e) matematyczno—informatyczna dwujęzyczna z chemią lub geografią (matematyka
informatyka, chemia lub geografia).
Dokładne plany nauczania ukażą się na stronie szkoły w lutym 2018r.
4. Jak będzie wyglądała rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w I LO?
Tak jak w ub. latach rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie, a głównym
kryterium będą punktowane osiągnięcia kandydata (oceny na świadectwie, wyniki
egzaminu gimnazjalnego, inne osiągnięcia).
Dodatkowo – kandydat do klasy dwujęzycznej musi uzyskać pozytywny wynik z testu
kompetencji językowych, który będzie przeprowadzony w I LO w terminie
wyznaczonym przez kuratora (maj/czerwiec 2018r.).

5. Jakiego poziomu biegłości językowej oczekuje się od kandydata do klasy
dwujęzycznej?
Kandydat do oddziału dwujęzycznego NIE MUSI posiadać kompetencji językowych
na poziomie zaawansowanym. Od kandydatów oczekuje się opanowania języka co
najmniej na poziomie podstawowym A2 (wg skali biegłości CEFR).
Nauczanie języka angielskiego w I LO jest prowadzone w międzyoddziałowych
grupach na 4 poziomach zaawansowania. Oczekuje się, że po 3 latach intensywnej
nauki w liceum (6 godzin języka plus kształcenie dwujęzyczne w przedmiotach)
uczeń opanuje język na poziomie wysoko zaawansowanym (zbliżonym co najmniej
do poziomu C1 w skali CEFR).
6. Dla kogo jest oddział dwujęzyczny? Czy trudno będzie dostać się do takiej
klasy?
Dla każdego, kto osiąga co najmniej dobre wyniki z przedmiotów kierunkowych
(punktowanych w poszczególnych profilach), potrafi porozumieć się po angielsku w
podstawowych sytuacjach i jest gotowy na intensywną naukę zarówno języka
angielskiego, jak i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.
Trudno z góry przewidzieć jak duże będzie zainteresowanie kandydatów oraz jakie
będą mieli osiągnięcia. Ostatecznie zadecyduje liczba punktów.
Oczywiście zależy nam, żeby kandydaci z wysokimi wynikami wybierali I LO, ale nie
tworzymy szkoły tylko dla najlepszych! Nawet jeśli nie czujesz się poliglotą, ale
podchodzisz z pasją do innego przedmiotu – czekamy na Ciebie! Intensywna nauka
języka we właściwej grupie zaawansowania pozwoli Ci zrobić szybkie postępy.
7. Jakie przedmioty będą uczone dwujęzycznie i przez jakich nauczycieli?
Wśród przedmiotów, które w jakimś zakresie będą prowadzone dwujęzycznie będą
m. in. podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, fizyka, przyroda,
matematyka, historia, ekonomia w praktyce, biologia. W najbliższym czasie
planujemy poszerzyć listę o kolejne przedmioty.
Nauczanie dwujęzyczne będzie prowadzone przez:
- nauczycieli przedmiotów niejęzykowych, którzy legitymują się wymaganymi
certyfikatami potwierdzającymi znajomość języka,
- nauczycieli - filologów, którzy posiadają również uprawnienia do nauczania
przedmiotów niejęzykowych.
8. Do kogo kierować dalsze pytania?
Do dyrekcji szkoły – adresy e-mail podane są na stronie www.lokopernik.pl
Koordynatorem działań w zakresie organizacji nauczania dwujęzycznego jest
wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych p. Artur Dzierkowski
a.dzierkowski@lokopernik.pl

