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Co to jest nauczanie dwujęzyczne?
Jest to system oparty na nauczaniu poszczególnych

przedmiotów zarówno w języku polskim jak i obcym.

Uczniowie poznają nie tylko język francuski w stopniu

rozszerzonym, ale także zdobywają umiejętność

posługiwania się nim w zakresie dziedzin niejęzykowych. 

Dwujęzyczność nie może być mylona z równoczesną nauką

dwóch języków obcych.



Aby w pełni zrozumieć przedmioty nauczane dwujęzycznie, uczniowie muszą zdobyć

średni poziom zaawansowania znajomości języka - A2. Dlatego, w naszej szkole ze

względu na specyfikację dziedzin, przedmioty dwujęzyczne są wprowadzone w klasie VIII.

Oba przedmioty są nauczane w języku polskim z elementami języka francuskiego.

biologia

Przedmioty niejęzykowe

geografia



Czy wiesz, że...
Nauczanie w dwóch językach - ojczystym i obcym pozwala lepiej
opanować materiał i przyswoić zagadnienia z wybranej dziedziny.
Dzieje się tak, ponieważ system dwujęzyczny wymaga od ucznia
większej uwagi na lekcji, lepszego zarządzania informacjami oraz

bardziej efektywnej organizacji pracy.
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Rzut oka na nasze działania
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Dlaczego warto do nas dołączyć?
Oferujemy intensywną naukę języka francuskiego.

Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów
francuskojęzycznych.

Realizujemy projekty w języku francuskim.

Bierzemy udział w międzynarodowych projektach
eTwinning

Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.

Korespondujemy z uczniami z zagranicy.



Dlaczego warto do nas dołączyć?
Bierzemy udział w wydarzeniach promujących język
i kulturę krajów francuskojęzycznych.

Nagrywamy dla Polskiego Radia Dzieciom audycje
do nauki języka francuskiego.

Wyjeżdżamy do Francji.

Przygotowujemy do certyfikacji DELF

Wspieramy pasje naszych uczniów, organizując
zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne.
Stosujemy ewaluację nienumeryczną.



Co zrobić, by
być w klasie
dwujęzycznej?

krok 1.
do 7 czerwcza złożyć wniosek on-line

krok 2.
10 czerwca przystąpić do sprawdzianu 

predyspozycji językowych

krok 3.
15 czerwca sprawdzić wyniki sprawdzianu 

predyspozycji językowych

krok 4.
29 czerwca złożyć wszystkie wymagane

 dokumenty



Dołącz do nas już dziś na
Facebook'u i bądź na

bieżąco!
 École Primaire 267 de Varsovie

 
 
 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-Primaire-267-de-Varsovie-110037154555604/?__cft__[0]=AZXIkS_8OIZ_tMbNk4G44alK2gc3zZ9vyl00bUB3ZWausnaJrUXejV5SvbuTFmhrgRSflgqR9tx_mAFy_5HJaw5kUHFwqtE67ZKts4ehQuT35_4Xcbe6CJPaED9dJx4K-vq-z_3-zhe7hdsC4t1JehtVMqC8VOzak6GH8kXPL6rJwA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Primaire-267-de-Varsovie-110037154555604/?__cft__[0]=AZXIkS_8OIZ_tMbNk4G44alK2gc3zZ9vyl00bUB3ZWausnaJrUXejV5SvbuTFmhrgRSflgqR9tx_mAFy_5HJaw5kUHFwqtE67ZKts4ehQuT35_4Xcbe6CJPaED9dJx4K-vq-z_3-zhe7hdsC4t1JehtVMqC8VOzak6GH8kXPL6rJwA&__tn__=-UC%2CP-R

