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OWOCE COMENIUSA  

 Projekt „Doskonalenie umiejętności językowych i międzykulturowych” w ramach 
programu  Comenius Regio, w którym uczestniczyłam jako nauczyciel języka angielskiego 
i biologii w Zespole Szkół nr 120 w Warszawie, wpłynął wielokierunkowo na całokształt 
mojej obecnej pracy zawodowej ze względu na różnorodność zadań, w które byłam 
zaangażowana  podczas jego trwania. Należały do nich między innymi:  

 uczestniczenie w szeregu wizyt obustronnych nauczycieli polskich i walijskich w ramach 
wymiany job shadowing, które zaowocowały spotkaniami sharing połączonymi z 
prezentacjami i dyskusjami nad zastosowaniami organizacyjno-metodycznymi 

 udział w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli z Polski zorganizowanych przez 
angielskich doradców metodycznych w Cardiff: Cooperative learning, Literacy at Home, 
Bilingual education oraz szkoleniach metodycznych w Warszawie z dziedziny oceniania 
kształtującego 

 przygotowanie lekcji otwartych, debat i prezentacji uczniowskich 

 tłumaczenia symultaniczne 
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OWOCE COMENIUSA  (ciąg dalszy) 

 
 Dzięki możliwości bezpośredniej współpracy z nauczycielami  ze szkół z Polski i Walii zdobyłam nowe 

doświadczenie metodyczne i organizacyjne, które pomogło mi  przemodelować  i wzbogacić wiele 

aspektów codziennej pracy z uczniami i rodzicami. Projekt zainspirował mnie do szerszego 

wdrożenia elementów filozofii oceniania kształtującego na lekcjach, w myśl łączenia wartości 

kształcenia i wychowania. Należą do nich: określanie celów lekcji, zwiększony udział uczniów w 

formułowaniu kryteriów oceniania, stosowanie samooceny, oceny koleżeńskiej  z uwzględnieniem 

mocnych i słabych stron, budowanie planu lekcji na bazie pytań kluczowych, kooperacja między 

uczniami rodząca poszanowanie i tolerancję dla odmienności. Zwróciłam również większą uwagę na 

zacieśnienie współpracy z rodzicami, którzy powinni być partnerami nauczyciela w procesie 

edukacji oraz doceniłam znaczenie czasu poświęconego na dyskusję, jak się uczyć, aby praca 

przynosiła dobry efekt.  

 Innym, nie mniej ważnym dla mnie, aspektem współpracy w ramach projektu Comenius Regio stał 

się mój osobisty rozwój językowy i zwiększona świadomość kulturowa. Liczne kontakty oraz  

tłumaczenia, które wykonywałam na potrzeby projektu, zaowocowały wzrostem moich umiejętności 

i wiedzy w tych sferach. 

                 Maria Koprowska 

nauczyciel języka angielskiego 

i biologii nauczanej dwujęzycznie 
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Przygotowania: rok 2012 

 Założenie w szkole English Clubu (listopad 2012) 
  

 ONE LANGUAGE SETS YOU IN A CORRIDOR FOR LIFE. ENGLISH OPENS EVERY DOOR ALONG THE WAY. 

 Od jesieni 2012 roku oferujemy uczniom wyjątkową szansę bezpłatnego udziału w 

zajęciach podnoszących kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego 

oraz kultury amerykańskiej. English Club zorganizowany dzięki wolontariackiej 

pracy dwojga amerykańskich native speakerów - Beverly i Teda Holms – proponuje 

szeroką gamę ciekawych, niezwykle dynamicznych i urozmaiconych form aktywności 

językowej podczas cotygodniowych spotkań pozalekcyjnych.  W kolejnych latach do 

grona nauczycieli - native speakerów dołączali kolejni Amerykanie. W 2015 roku z 

English Clubu wyodrębnił się English Club Sports  

 W zajęciach klubowych nierzadko uczestniczą, zapraszani przez Państwo Holms, 

amerykańscy goście reprezentujący różnorakie grupy społeczne oraz zawody. Ich 

obecność nadaje spotkaniom unikalny charakter oraz stwarza atmosferę obcowania z 

żywą, autentyczną kulturą, stymulując do rozwoju kompetencji językowych na 

wysokim poziomie i w szerokim kontekście społeczno-kulturowym.  
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 Założenie w szkole English Clubu (ciąg dalszy) 
  

NASZ SZKOLNY MELTING POT 

 Nie tylko regularne cotygodniowe spotkania z Amerykanami  w ramach English Club tworzą 
międzynarodową atmosferę Zespołu Szkół nr 120 w Radości. Co roku, w maju, odwiedza nas duża 
grupa gości z Kalifornii oraz innych stanów Ameryki. Przychodzą do nas, aby poprowadzić zajęcia 
dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, podczas których promują wiedzę o swoim kraju, 
kulturze i języku. W maju i czerwcu, kolejny rok z rzędu, mieliśmy przyjemność gościć 
Amerykanów. Przyszli do nas, aby wmieszać się w grupki uczniów, porozmawiać o Polsce oraz 
pokazać prezentacje połączone z quizem wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Była to świetna 
okazja do autentycznej wymiany kulturowej. A oto, jak wspominają spotkania nasi uczniowie: 

 It was awesome! Americans were great and funny. My friends and I couldn’t stop laughing. I 
found out a lot of new and interesting facts. Now I know more about America. 

                Ula Gronek 

 The presentation was very interesting. I got an opportunity to learn about the USA and 
California. I really enjoyed the meeting, also because it was very well prepared.  

                Kuba Grzywacz 

 Now, after the meeting, I want to go to America to promote Poland and our culture. 

                Janek Popielski 
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Przygotowania: rok 2013 
Uzyskiwanie kwalifikacji przez nauczycieli języka angielskiego do dwujęzycznego nauczania  

(studia podyplomowe z biologii i geografii) 

 
 

Nauczanie dwujęzyczne  to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy 

nowożytny w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści 

programowe z wybranych zajęć edukacyjnych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia (z wyj. geografii Polski), historia (z wyj. historii Polski) w obu językach 

jednocześnie. Jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe (ang. CLIL – 

Content and Language  Integrated Learning).  Nauczane dwujęzycznie muszą być co 

najmniej dwa przedmioty: jako pierwszy (główny) jeden spośród wyżej wymienionych, 

drugi (dodatkowy) dowolny przedmiot objęty ramowym planem nauczania.  

Nauczyciel musi posiadać formalne kwalifikacje do nauczania języka obcego oraz 

nauczania przedmiotu.  

W r. szk. 2012/2013 dwóch nauczycieli posiadało kwalifikacje do nauczania 

dwujęzycznego przedmiotu dodatkowego (język ang. + wych. fiz.; jęz. ang. + plastyka + 

informatyka), jednak żaden do nauczania dwujęzycznego przedmiotu głównego. 
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Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego: rok 2014 
Formy promocji klasy dwujęzycznej 

  Reklama  dwujęzyczności  (od stycznia do kwietnia): ogłoszenia w lokalnej prasie oraz 

 mediach  społecznościowych, banery , plakaty, ulotki 

  Spotkania  młodzieży gimnazjalnej z potencjalnymi kandydatami - uczniami  okolicznych  

 szkół  podstawowych 

  Organizowanie konkursów lingwistycznych o zasięgu dzielnicowym (np. Konkurs 

 Britannica) 

  Dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców (sobota) połączony z promocją osiągnięć 

 uczniów 

   Escape Room  (Gra, w której uczestnicy zostają zamknięci na określony okres czasu w 

 tematycznie  przygotowanym pokoju zagadek, z którego muszą się wydostać. Aby zdobyć 

 klucz do wolności,  trzeba rozwiązać wszystkie zagadki: oczywiście w języku 

 angielskim.) 
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Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego (ciąg dalszy) 

 Nawiązanie współpracy z Instytutem Lingwistyki  Stosowanej UW w zakresie ułożenia 

testu językowego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 

 Podpisanie porozumienia z dyrektorami szkół prowadzących oddziały dwujęzyczne  w 

zakresie wzajemnej uznawalności wyników sprawdzianu predyspozycji językowych 

 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów  

 Zamieszczenie oferty szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej  

  Obsługa systemu elektronicznego naboru 

  Powołanie komisji rekrutacyjnej w drodze zarządzenia dyrektora szkoły 

 Efektem pierwszej rekrutacji  w r. szk. 2014/2015 do nowo tworzonego oddziału dwujęzycznego 

klasy pierwszej gimnazjum było powstanie 28 osobowej klasy składającej się wyłącznie z uczniów 

posiadających świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (o jedno miejsce 

ubiegało się ponad trzech kandydatów). 
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 Porozumienie w sprawie współdziałania szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi  

 w procesie rekrutacji 2017/2018 w m. st. Warszawie (wybrane fragmenty) 

 § 1. Przedmiot porozumienia 

 Porozumienie określa zasady i sposób współpracy szkół podstawowych prowadzących oddziały 

dwujęzyczne w zakresie wzajemnej uznawalności wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

przeprowadzanych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2017/18 do klas siódmych dwujęzycznych. 

 § 2. Rekrutacja 

 Szkoły zobowiązują się do przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przygotowanego przez 

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 6 czerwca 2017 roku. 

 Każda ze szkół rozpocznie sprawdzian o godzinie 9:00. 

 Kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole objętej porozumieniem, w której 

znajduje się pierwszy preferowany przez nich oddział dwujęzyczny. 

 Podczas rekrutacji dyrektorzy szkół podstawowych wymienionych w porozumieniu zobowiązują się do 

uznawania wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzonych w postępowaniu 

rekrutacyjnym w pozostałych szkołach objętych tym porozumieniem. 

 § 3. Rekrutacja uzupełniająca 

 Każda ze szkół przeprowadza rekrutację uzupełniającą według zasad ustalonych w  regulaminie rekrutacji 

danej szkoły. 
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Zasady rekrutacji uczniów do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 140 w Warszawie na rok szkolny 2017/2018 

(wybrane fragmenty)  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017, poz. 61); Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego …; Uchwała Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie … 

Postanowienia ogólne 

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzony jest nabór do jednego oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim jako drugim językiem 

nauczania oraz językiem hiszpańskim lub językiem niemieckim (do wyboru). 

W przypadku znacznej liczby kandydatów spełniających kryteria istnieje możliwość utworzenia drugiego oddziału dwujęzycznego. 

Nabór uczniów do klas siódmych dwujęzycznych odbywa się od 22 maja 2017 r. w drodze rekrutacji elektronicznej. 

http://www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl/  

Szczegółowy harmonogram naboru z wykorzystaniem systemu informatycznego znajduje się na stronie internetowej szkoły w serwisie Biura 

Edukacji http://www.edukacja.warszawa.pl 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego 

Podstawą ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 140 im. K. Jeżewskiego jest przystąpienie 

do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2017 r., o godz. 9.00 

Kandydat powinien zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 140 w dniu sprawdzianu w godz. 8.30 – 8.45, okazując ważną legitymację 

szkolną w celu potwierdzenia tożsamości. 

 Kandydat przystępuje do sprawdzianu w dowolnej szkole podstawowej, spośród niżej wymienionych, w której znajduje się pierwszy 

preferowany przez niego oddział dwujęzyczny. 
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Jak jest obecnie, czyli przykład dobrej praktyki 

 Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia (kl. 3 gimnazjum), geografia (kl. 2 gimnazjum 
oraz kl.7), plastyka (kl. 3 gimnazjum oraz kl.7), zajęcia techniczne (kl. 2 gimnazjum); 

 Zatrudnionych jest czterech nauczycieli dwujęzycznych (wszyscy to nauczyciele języka 
angielskiego), w tym dwóch anglistów mających kwalifikacje do nauczania więcej niż dwóch 
przedmiotów; 

 Uczniowie klas dwujęzycznych doskonalą umiejętności językowe poprzez: 

  a) stałe bezpłatne zajęcia z native speakerami ze Stanów Zjednoczonych 

  b) organizowane przez szkołę wyjazdy do szkół językowych w Londynie, na Malcie, w 
 Salamance oraz w Maladze (średnio 3-4 wyjazdy językowe w roku szkolnym) 

  c) udział w konkursach językowych (z sukcesami) i projektach e-learningowych 

  d) nowatorskie metody nauczania z wykorzystaniem oceniania kształtującego oraz technik 
 cyfrowych (szkoła jest skomputeryzowana, dokumentację prowadzi wyłącznie w formie 
 elektronicznej)   
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Jak jest obecnie, czyli przykład dobrej praktyki (ciąg dalszy) 

Trudności: 

 Brak na rynku podręczników do przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Stąd też przygotowanie 

każdej lekcji jest czaso- i pracochłonne. Nauczyciele dwujęzyczni muszą opracować własny 

program nauczania przedmiotu (dopuszczany do użytku szkolnego przez dyrektora; uwaga: warto 

uzyskać opinię doradcy metodycznego ), a następnie stworzyć scenariusz każdej lekcji. Efektem ich 

pracy jest zbiór „bezcennych” scenariuszy, które po całym cyklu edukacyjnym tworzą kilkutomowy 

skrypt. 

 Brak na rynku  podręczników do języka angielskiego dopuszczonych przez MEN, których stopień 

trudności byłby adekwatny do poziomu uczniów kończących dany etap edukacyjny w klasie 

dwujęzycznej. W efekcie nauczyciel języka angielskiego w klasie trzeciej gimnazjum musi albo 

uczyć bez podręcznika (czyli samodzielnie przygotowywać materiały do każdej lekcji) albo 

korzystać z repetytoriów.  
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Co dalej, czyli innowacja pedagogiczna 

 r. szk. 2017/2018  

 Wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego (CLIL) w klasie pierwszej 

dla sześciolatków wg programu p. Izabeli Jaros „Synergia początkowej nauki języka obcego z 

edukacją wczesnoszkolną oraz technikami informacyjno – komunikacyjnymi” .  

 Realizacja treści przedmiotowych z edukacji przyrodniczo – społecznej, matematycznej oraz z 

plastyki w formie tzw. pryszniców językowych (ok. 20 minutowych) będących połączeniem nauki z 

zabawą jest wyjątkowo efektywna. Dzieci nabywają naturalną umiejętność posługiwania się 

językiem angielskim wymiennie z językiem ojczystym.  Tygodniowo  nauka w języku angielskim  

(w tym: nauka  języka angielskiego jako oddzielnego przedmiotu)  wynosi ok. 4-5 godzin. W 

perspektywie kilku kolejnych lat nauki uczniowie ci mają szansę uzyskać wysoki stopień biegłości 

językowej. 
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Dziękuję za uwagę i zapraszam do Radości 
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kontakt 

bscelina@edu.um.warszawa.pl 


