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• Definicja Dwujęzyczności. 

• Kompetencja porozumiewania się w językach obcych. 

• Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności 
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• Dlaczego warto? 

• Plan działania na rok 2016/2017. 



 
Definicja i rodzaje dwujęzyczności 

 
„Dwujęzyczność” czy też „bilingwizm” jest pojęciem wieloznacznym, a 
zatem wymagającym precyzyjnego zdefiniowania.  

• Idąc za myślą Kurcz (1992:180): Przez dwujęzyczność będziemy 
rozumieć fakt posługiwania się przez daną osobę dwoma (lub 
więcej niż dwoma) językami, przy czym nie określa się bliżej 
stopnia znajomości tych języków (…).  

• Podobnie uważa Grucza (1981:10), nazywając bilingwizmem: 
Umiejętność komunikowania się za pomocą danych dwóch 
języków. 

• Lipińska (2003:15) natomiast formułuje następującą definicję: 
dwujęzyczność − to opanowanie dwu języków w takim stopniu jak 
społecznie ekwiwalentni ich jednojęzyczni nosiciele.  



Kompetencja porozumiewania się  
w językach obcych 

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych 
wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym –na zdolności do 
rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie 
i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie,  czytanie  i  pisanie)  w odpowiednim  
zakresie  kontekstów  społecznych  i  kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, 
domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.  

Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak 
mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną 
osobę może być różny w przypadku  czterech  kompetencji  językowych  (rozumienie  
ze  słuchu,  mówienie,  czytanie i pisanie)  i  poszczególnych  języków  oraz  zależny  
od  społecznego  i  kulturowego  kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub 
zainteresowań danej osoby. 

Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości 
słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji 
słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych 
oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. 
http://www.drogadokariery.eu/kkd2_files/pliki/1(2).pdf  

 

http://www.drogadokariery.eu/kkd2_files/pliki/1(2).pdf


Co to jest CLIL  
(Content and Language Integrated Learning) 

• CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu. Co to oznacza 
w praktyce?  

• uczysz się języka poprzez  konkretne  tematy  i  zagadnienia   
z różnych dziedzin,  

• wykorzystujesz swoją wiedzę i zainteresowania w procesie 
uczenia się języka,  

• pobudzasz swoją wyobraźnie i kreatywność. 



Co dają mi zajęcia z elementami  CLIL? 

 
• większą motywację do nauki zarówno języka jak i przedmiotu; 

• lepsze umiejętności uczenia się; 

• lepsze  umiejętności  wyszukiwania,  selekcji  oraz  analizy   
i  syntezy  uzyskanych informacji; 

• bardziej efektywne formy komunikacji; 

• zwiększone kompetencje w wykorzystaniu nowych 
technologii w procesie uczenia się; 

• rozwijanie zachowań społecznych (praca w zespołach); 

• rozbudzanie ciekawości i umiejętność samodzielnego myślenia 
punktem wyjścia są pytania lub problem do rozwiązania. 



W jaki sposób się uczysz? 
 

• Prace projektowe; 

• Debaty; 

• Prezentacje; 

• Doświadczenia; 

• Badanie hipotez i stawianie pytań. 

Zajęcia polegają  między  innymi na  realizacji  projektów  zespołowych  
oraz  realizacji indywidualnych zadań w ramach projektów.  

W ten sposób, zdobywasz praktyczne umiejętności i kompetencje, które 
w przyszłości pozwolą Ci odnaleźć się na rynku pracy: np. myśleć 
samodzielnie i nieschematycznie, ale równocześnie pracować w zespole, 
a co za tym idzie  komunikować  się  efektywnie  z  innymi  członkami  
zespołu.   



Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności 
 I oraz II edycja 

2014/2015 oraz 2015/2016 

 

• W projekcie wzięło udział ponad 30 szkół podstawowych  
z województwa świętokrzyskiego. 

• Szkoły objęte zostały wsparciem w formie warsztatów  
i konferencji w wymiarze 18 godzin w cyklu roku szkolnego. 

• W szkołach zrealizowanych zostało ponad 20 projektów  
w ramach programu e-Twinning.  



Karta Inicjatywy Dwujęzycznej 

Autor: Krzysztof Łysak 



Zadania do wykonania 



Powiązanie celów i treści inicjatywy  
z podstawą programową oraz 
kompetencjami kluczowymi. 

Autor: Krzysztof Łysak 



Cel – Inicjatywa zgodna z podstawą programową 
oraz kompetencjami kluczowymi 



Inicjatywa w Szkole Podstawowej  
w Skorzeszycach. 



Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie 
Skłodowskiej - Szkoła Podstawowa nr 4 Przedszkole nr 2  
Niepubliczne Gimnazjum nr 6 w Skarżysku-Kamiennej  



Obecnie w sieci jest aktywnych 64 
nauczycieli 



Z życia sieci 



Dlaczego warto? 

Dziękujemy panie Robercie – miło pracować z tak 

ambitnymi nauczycielami  



Konferencje inaugurujące. 



Certyfikaty 

II Edycja 2015/2016 I Edycja 2014/2015 



Terminarz spotkań SP na rok 
szkolny 2016/2017 

• 17.11.2016 – stacjonarne spotkanie organizacyjne; 

• 15.12.2016 – zajęcia e-learningowe; 

• 16.02.2017 – zajęcia stacjonarne – BRITISH COUNCIL; 

• 13.04.2017 – zajęcia e-learningowe; 

• 30.05.2017 – wizyta studyjna w warszawskich szkołach 
dwujęzycznych; 

• 09.06.2017 – podsumowujące zajęcia stacjonarne. 
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