
Załącznik nr 2

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klas dwujęzycznych w Katowicach.

Informacje ogólne.
Oddziałem dwujęzycznym jest oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w
dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. W
dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć
obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą
geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć
obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej,
część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów
uzupełniających.
Oddziały dwujęzyczne mogą być prowadzone w gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
Szkoła, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi jest szkołą dwujęzyczną.
Miasto Katowice prowadzi obecnie cztery szkoły z oddziałami dwujęzycznymi:
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi (drugim językiem nauczania jest język

hiszpański),
- I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika (drugim

językiem nauczania jest język francuski),
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej (drugim

językiem nauczania jest język hiszpański),
- VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-

Curie (drugim językiem nauczania jest język niemiecki),
oraz jedną szkołę dwujęzyczną - Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim im.
Mikołaja Kopernika.
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz
Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim im. Mikołaja Kopernika wchodzą w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
W gimnazjum dwujęzycznym oraz w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi minimalny
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego będącego
drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych jest zwiększony o
dodatkowe 190 w trzyletnim okresie nauczania. Zwiększony jest też o 3 godziny tygodniowy
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów:
- z 30 do 33 godzin w klasie I,
- z 32 do 35 godzin w klasie II,
- z 29 do 32 godzin w klasie III.
W licach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi minimalny wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem
nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych jest zwiększony o dodatkowe 270 w
trzyletnim okresie nauczania. Zwiększony jest też o 2 godziny tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów:
- z 29 do 31 godzin w klasie I,
- z 30 do 32 godzin w klasie II,
- z 31 do 33 godzin w klasie III.
W liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi może być prowadzone kształcenie
w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. Kształcenie w klasie wstępnej może być
prowadzone do roku szkolnego 201412015 włącznie. Klasy wstępne prowadzone są obecnie w
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II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej i VIII
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W klasie wstępnej dwujęzycznej:
1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą

wynosi:
a) język polski - 65 godzin,
b) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania - 640 godzin,
c) matematyka - 65 godzin,
d) wychowanie fizyczne - 95 godzin,
e) zajęcia z wychowawcą - 30 godzin,

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi
65 godzin na ucznia;

3) tygodniowy wymiar godzin:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi 28 godzin,
b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi po 2 godziny na ucznia.

Realizowane są także zajęcia z etyki lub religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz zajęcia
z wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin w każdym roku szkolnym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
Pierwsze klasy dwujęzyczne w Katowicach zostały utworzone w 1991 r. w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Natomiast Gimnazjum nr 24 z Językiem
Nauczania Francuskim zostało założone w 1999 r.
Uczniowie klas dwujęzycznych, zarówno w gimnazjum jak i w liceum, realizują dwujęzyczny
program nauczania na lekcjach języka francuskiego, historii, biologii, chemii, matematyki i
fizyki. Tygodniowa ilość godzin poszczególnych przedmiotów jest wyszczególniona w tabeli
poniżej. Ponadto, aby oferta kształcenia była możliwie najbogatsza, liceum proponuje uczniom
lekcje ,język francuski w przedmiocie". Tak więc, nauczanie w 6-letnim cyklu i bardzo dobra
znajomość języka francuskiego nie jest celem samym w sobie, ale jest narzędziem do zgłębiania
innych dyscyplin w języku obcym. Jest również uwrażliwieniem uczniów na wieloaspektowość
i bogactwo kultury Francji, zgłębieniem zagadnień cywilizacyjnych oraz realioznawczych,
zapoznanie z dorobkiem literackim Francji, jak również odnajdowanie się w społeczności
multikulturowej, a zatem promowanie otwartości na świat oraz kreowanie postaw
tolerancyjnych. Od roku szkolnego 201512016, zgodnie z propozycją Działu Kulturalnego
Ambasady Francji w Polsce i przy współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, wszyscy uczniowie dwujęzycznych klas drugich liceum
będą korzystali z dodatkowej lekcji przedmiotu wykładanego dwujęzycznie, prowadzonej
przez drugiego native speakera (pierwszy, nauczyciel francuski, wykłada w klasach licealnych
i gimnazjalnych sekcji dwujęzycznej), opłacanego wspólnie przez Ambasadę Francji i
Uniwersytet Śląski.

Pierwszy Drugi przedmiot

Klasa
przedmiot wykładany

Liczba Język francuski - wykładany dwujęzycznie
G=gimnazjum Liczba godzin ilość godzin dwujęzycznie (historia, biologia,L=liceum uczniów tygodniowo w tygodniu (matematyka) - chemia, fizyka) -

ilość godzin ilość godzin
w tygodniu w tygodniu

G1a 35 34 6 - -
G1b 36 34 6 - -
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G2a 35 34 6 4 -

G2b 36 35 6 4 -
G3a 36 35 6 4 6

G3b 35 35 6 4 6

L1a 36 33 6 4 5

L1b 35 33 6 4 5

L2a 34 35 6 3 1

L2b 33 35 6 3 1

L3a 31 32 6 3 -

L3b 31 32 6 3 -
Wszyscy nauczyciele języka francuskiego i przedmiotów wykładanych dwujęzycznie
prowadzą dodatkowe zajęcia zarówno dla uczniów, mających trudności w nauce, jak również
dla tych, którzy zyskują ponadprzeciętne wyniki edukacyjne.
Klasy dwujęzyczne, od momentu ich utworzenia w roku 1991, są wspomagane przez Dział
Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji w Polsce. Ambasada zaspokaja, na miarę swoich
możliwości, potrzeby związane z działalnością klas dwujęzycznych, zwłaszcza w dziedzinach
kształcenia nauczycieli, oferty kulturalnej, audiowizualnej i pedagogicznej.
Dnia 28 marca 2014 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1im. M. Kopernika w Katowicach
był pierwszą szkołą w Polsce, która podpisała umowę o współpracy, której stronami są: Miasto
Katowice, szkoła i Ambasada Francji w Polsce.
We wrześniu 2014 r. szkoła otrzymała znak jakości LABEL FRANCE EDUCATION,
dołączając w ten sposób, wspólnie z trzema innymi polskimi szkołami, do sieci najlepszych
szkół dwujęzycznych na świecie. Znak jakości LABEL umożliwia swoim członkom wymianę
doświadczeń kulturalnych i pedagogicznych w celu doskonalenia metod kształcenia.
Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że szkoły posiadające Label France
Education dorównują w zakresie poziomu nauczania najlepszym szkołom francuskim.
Od ubiegłego roku szkolnego, dziesięciu uczniów gimnazjum i liceum jak również dwóch
nauczycieli matematyki zaangażowało się w projekt MathsEnJean, zorganizowany przez
nauczycieli matematyki Liceum Francuskiego w Warszawie. Ponadto, uczniowie klas
dwujęzycznych uczestniczą regularnie w wydarzeniach kulturalnych (koncerty, wystawy),
organizowanych przez Alliance Franęaise i Maison Saint-Etienne, mających swe siedziby w
Katowicach.
Wszyscy nauczyciele przedmiotów wykładanych dwujęzycznie skorzystali z co najmniej
jednego stażu językowego w Centrum Studiów Językowych (CIEP) w Sevres pod Paryżem,
który specjalizuje się w kształceniu językowym "przedmiotowców". Staże te były finansowane
przez Dział Kulturalny Ambasady Francji w Polsce i w związku z ograniczonymi
możliwościami budżetowymi były przyznawane coraz rzadziej. Nauczyciele zwrócili się więc
w stronę programów europejskich, takich jak Comenius lub obecnie Erasmus +. I tak
nauczycielka języka francuskiego, poprzez tygodniowy pobyt na wyspie Reunion,
zainaugurowała międzynarodowy projekt o tematyce ochrony środowiska
i odnawialnych źródeł energii, w którym będą uczestniczyć uczniowie klas dwujęzycznych.
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Od roku nauczyciele romaniści uzyskali kwalifikacje egzaminatorów międzynarodowego
egzaminu językowego DELF Al, A2, B1, B2. Dotychczas przeprowadzili jedną sesję
egzaminacyjną.
Od 1997 r., uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w wymianie ze szkołami francuskimi:
- z liceum w Bouxwiller (departament Bas-Rhin),
- z liceum Ernest Perrochon w Parthenay (departament Deux-Sevres),
- z liceum w Balagne de l'Ile Rousse (departament Haute-Corse),
- z liceum Pierre Poivre de Saint-Joseph na wyspie Rćunion.
a także z liceum w Aszod, Węgry).
Uczniowie klas dwujęzycznych przystępują do matury dwujęzycznej, gdzie uzyskują wysokie
wyniki:

Rok szkolny Ilość uczniów przystępujących do matury dwujęzycznej Wynik %

2009/2010 54 59,95%

2010/2011 53 70,58%

2011/2012 55 56,41%

201212013 61 64,90%

2013/2014 59 60,18%

Rok szkolny Ilość uczniów przystępujących
do matury dwujęzycznej +% zdawalności w 1 terminie

2009/2010 54 -98,14%

2010/2011 53 - 100%

2011/2012 55 - 94,54%

201211013 61 -100%

2013/2014 59 -96,61%

Każdy absolwent klasy dwujęzycznej ma możliwość uzyskania:
- polskiego świadectwa matury dwujęzycznej,
- certyfikatu potwierdzającego jego poziom znajomości języka i ukończenie kształcenia

dwujęzycznego, wydanego przez Ambasadę Francji w Polsce; certyfikat ten otwiera przed
nim liczne możliwości w czasie studiów i po studiach, w trakcie jego kariery zawodowej;

- certyfikat potwierdzający, że uczęszczał on do szkoły ze znakiemjakości LABEL FRANCE
EDUCATION.

Absolwenci klas dwujęzycznych wybierają rozne kierunki studiów wyższych.
Rzadko kontynuują naukę na kierunkach filologicznych. Wolą wybierać prawo, medycynę,
ekonomię, a nawet najlepsze szkoły we Francji (tzw. Grandes Ecoles) lub uniwersytety krajów
frankofońskich. Wielu z nich kontynuowało z powodzeniem studia w Grandes Ecoles, takich
jak Math Sup i Math Spe (wyższe studia matematyczne) w Paryżu, na Naukach Politycznychw
Dijon lub Wyższej Szkole Chemii w Rennes (ENSCR).
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Co roku, uczniowie klas dwujęzycznych liceum są laureatami i finalistami Olimpiady Języka
Francuskiego, a gimnazjaliści - konkursów przedmiotowych.

Nazwa Rok szkolny Rok szkolny Rok szkolny Rok szkolny Rok szkolny
konkursu 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Olimpiada Języka
l laureat 4 laureatów 2 laureatówFrancuskiego
3 finalistów 4 finalistów l laureat l finalista 2 fmalistów(liceum)

Konkurs Poezji i I miejsce

Prozy Francuskiej dwa 1 nagroda Gimnazjum, I i II miejsce
im. Jerzego IVmiejsca- III miejsce - specjalna - II miejsce Gimnazjum
Lisowskiego finał finał

finał Gimnazjum, - finał
(gimnazjum i ogólnopolski ogólnopolski ogólnopolski II i V miejsce ogólnopolskiLiceum- finałliceum)

ogólnopolski

Wojewódzki
Konkurs

15 laureatów 39 laureatów 33 laureatów 13 laureatów l 7 laureatówPrzedmiotowy -
język francuski 9 finalistów 7 finalistów 18 finalistów 23 finalistów 2 finalistów

(gimnazjum)

Wojewódzki
Konkurs

5 laureatów 5 laureatów 21 laureatów 5 laureatów 4 laureatówPrzedmiotowy
8 finalistów 3 finalistów 8 finalistów 6 fmalistów 4 finalistów(gimnazjum) -

inne przedmioty

Olyrnpiades
Sciences-Pó
(olimpiada nauk I, II i III

II i III miejscepolitycznych dla miejsce
Europy Centralnej
-liceum)

Ogólnopolski
konkurs językowy II miejsce II miejsce
.Pokaż nam język"

"Z językami
obcymi po 2 laureatów, I i II miejsce, II miejsceEuropie" -konkurs 3 wyróżnienia l wyróżnienie
regionalny
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Festiwal Języków
Obcych -

l miejsce I, II i III I, II i III
Akademia miejsce miejsce
Ekonomiczna

Dwujęzyczny
konkurs językowy I miejsce,
"Bac blanc 1 wyróżnienie
bilingue"

Do tegorocznego finału Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka francuskiego
zakwalifikowało się 35 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w
Katowicach.
Klasy dwujęzyczne funkcjonują w tej szkole od 1 września 2005 r. we współpracy z
Ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpanii, które reprezentowane jest przez Biuro Radcy ds.
Edukacji przy Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Polsce. Współpraca ta przebiega w oparciu
o podpisane w dniu 6 maja 1997 r. Porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej, a Ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpanii w sprawie tworzenia
i funkcjonowania klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w liceach ogólnokształcących
Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji egzaminu dojrzałości dla absolwentów tych klas oraz
określenia warunków niezbędnych dla nadania im przez Ministerstwo Edukacji i Kultury
Hiszpanii Tiutulo de Bachiller.
Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są:
- historia Hiszpanii,
- geografia Hiszpanii,
- literatura i gramatyka języka hiszpańskiego.
Przedmioty te nauczane są przez nauczycieli narodowości hiszpańskiej, którzy na podstawie
wymienionego wyżej porozumienia mieszkają w naszym mieści. Koszty pobytu pokrywane są
z budżetu szkoły.
Szkoła systematycznie współpracuje z:
- Biurem Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Polsce.
- Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Część uczniów przystępuje do zdawania matury hiszpańskiej, której zdania potwierdzane jest
certyfikatem .Titulo de Bachiller". Certyfikat ten uzyskało:
- w 2009 r. 12 uczniów średnia: Literatura i gramatyka języka hiszpańskiego (79%),

Geografia Hiszpanii (80%),
Historia Hiszpanii (70%)

- w 2010 r.: 11 uczniów średnia: Literatura i gramatyka języka hiszpańskiego (-)
Geografia Hiszpanii (60%),
Historia Hiszpanii (71%)

- w 2011 r.: 13 uczniów średnia: Literatura i gramatyka języka hiszpańskiego (79%),
Geografia Hiszpanii (72%),
Historia Hiszpanii (72%)

- w 2012 r. 29 uczniów średnia: Literatura igramatyka języka hiszpańskiego (66%),
Geografia Hiszpanii (55%),
Historia Hiszpanii (64%)

- w 2013 r. 23 uczniów, średnia: Literatura i gramatyka języka hiszpańskiego (72%),
Geografia Hiszpanii (67%),
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Historia Hiszpanii (67%)
- w 2014 r.:21 uczniów, średnia: Literatura i gramatyka języka hiszpańskiego (78%),

Geografia Hiszpanii (77%),
Historia Hiszpanii (73%).

Uczniowie klas dwujęzycznych uzyskują liczne sukcesy w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego:

Etap szkolny Etap Etap finałowy

Rok szkolny (liczba regionalny (liczba laureatów i finalistów
(liczba oraz zajęte miejsca przezuczniów) uczniów) laureatów)

laureat - l,
I Olimpiada

67 23 I miejsce,
201012011 finaliści - 3,

Laureat - l),
n Olimpiada

52 32 III miejsce,
2011/2012 finaliści - 5,

laureaci - 3,
II miejsce,

m Olimpiada
66 31 III miejsce,

2012/2013 VI miejsce,
finaliści - 3,
laureaci - 3,

IV Olimpiada I miejsce,

2013/2014 62 31 IV miejsce,
V miejsce,
finaliści - 4,

A także w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Teatrów w Języku Hiszpańskim. Nagrodzone
spektakle:
- 2007 r. "Dos eabezas hueeas" Miguel Morillo- pierwsze miejsce i udział w Festiwalu

Międzynarodowym Tetarów w Sofii (Bułgaria),
- 2012 r. Prohibido suicidarse en primavera, Alejandro Casona- drugie miejsce w Polsce i

udział w Festiwalu Międzynarodowym w Warszawie,
- 2013 r. "El cianuro ... ;,solo o eon leehe? ", Juan Jose Alonso Milłan-drugie miejsce w Polsce

i udział w Festiwalu Międzynarodowym w Koszycach (Słowacja),
- 2014 "Los Palomos" - nagroda za najlepszą scenografię.
Uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą także w Ogólnopolskim Konkursie na pracę
literacką w języku hiszpańskim Giner de los Rios:
- w 2007 r. In miejsce,
- w 2008 r. nmiejsce,
- w 2012 r. III miejsce,
- w 2014 r. I miejsce,
oraz w Ogólnopolskim Konkursie na przewodnik w języku hiszpańskim:
- w 2012r. I miejsce za przewodnik po Katowicach w języku hiszpańskim,
- w 2013 r. nmiejsce za przewodnik po Ekwadorze w języku hiszpańskim,
- w 2014 r. I miejsce za przewodnik po Peru.

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Katowicach.
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Klasy dwujęzyczne funkcjonują w tej szkole od l września 2012 r. na trzech poziomach: O
(klasa wstępna), I oraz II.
Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są:
- historia (poziom podstawowy i rozszerzony),
- matematyka (poziom podstawowy),
Szkoła w procesie edukacji współpracuje z:
- Urzędem Miasta Kolonia,
- Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii,
- Instytututem Goethego,
- Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego,
- Biblioteką Obcojęzyczną przy Uniwersytecie Śląskim,
- Zentralstelle fur Auslandsschulwesen - organizacją finansowaną przez rząd Niemiec

przeprowadzająca w Europie egzaminy typu DSD Gest to egzamin na poziomie CI
uprawniający do wstępu na uczelnie w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu
potwierdzającego znajomość języka niemieckiego; liceum uzyskało prawo do
przeprowadzania egzaminów od listopada 2015 r.; egzaminy przeprowadzane są dwa razy
w roku).

Uczniowie klas dwujęzycznych odnoszą już pierwsze sukcesy w olimpiadach i konkursach:
- w roku szkolnym 2014/15 jeden uczestnik finału Olimpiady Języka Niemieckiego,
- w latach szkolnych 2012/13 oraz 2013/14 2 finalistów Międzynarodowej Olimpiady

Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej,

- udział uczniów w konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych organizowany przez
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim od września 2012 roku.
W szkole utworzone zostały 3 oddziały, po jednym na każdym poziomie, w których uczy się
100 uczniów. Uczniowie mają szansę kontynuowania nauki w klasach dwujęzycznych z
językiem hiszpańskim w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Konopnickiej w Katowicach. Klasa dwujęzyczna realizuje język hiszpański w wymiarze
rozszerzonym - 6 godzin tygodniowo oraz drugi język obcy, to jest język angielski na poziomie
III. l w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W drugiej i trzeciej klasie l godzinę zajęć prowadzi
nauczyciel narodowości hiszpańskiej, który realizuje program nauczania w języku hiszpańskim
wzbogacony o elementy literatury, historii, geografii oraz wiedzy o kulturze i sztuce w języku
hiszpańskim, l godzinę zajęć, obejmującą elementy wiedzy o kulturze i sztuce Hiszpanii,
prowadzi nauczyciel języka hiszpańskiego. Uczniowie klasy dwujęzycznej poznają także
elementy kultury, historii i geografii Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, literaturę
Hiszpanii również na przedmiotach nauczanych w języku polskim, których program nauczania
zostaje wzbogacony o wiedzę na temat kultury hiszpańskojęzycznej (np. na języku polskim
uczniowie zapoznają się z twórczością znanych, hiszpańskojęzycznych twórców, na zajęciach
artystycznych poznają sztukę Hiszpanii i Ameryki Południowej itp.).
W Gimnazjum realizowany jest program nauczania języka hiszpańskiego, jako języka obcego
E/LE dla oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum, opracowany przez biuro Radcy ds. Edukacji
w Polsce, mający akceptację Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń i stanowiący program nauczania zalecany przez Biuro ds. Edukacji przy Ambasadzie
Królestwa Hiszpanii w Polsce.
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Uczniowie zaczynają naukę języka hiszpańskiego od podstaw. W ciągu trzech lat opanowują
język na poziomie B1 według europejskiego poziomu biegłości językowej (poziom
średniozaawansowany). Podstawową kompetencją, którą uczniowie zdobywają podczas nauki
w gimnazjum, jest kompetencja komunikacyjna. Program nauczania obejmuje w tym zakresie
przede wszystkim leksykę i gramatykę funkcjonalną, czyli normę językową, umożliwiającą
porozumiewanie się w języku hiszpańskim. W trzeciej klasie uczniowie w sposób płynny
komunikują się z nauczycielem narodowości hiszpańskiej, biorą czynny udział w
przedsięwzięciach organizowanych w języku hiszpańskim, uczestniczą w promocji klas
dwujęzycznych. Poza aktywnym uczestnictwem w zajęciach uczniowie poszerzają swoją
wiedzę na zajęciach dodatkowych z języka hiszpańskiego (Gramatyka na wesoło, Język i
kultura, Popołudnia kinowe), uczestnicząc w warsztatach językowych w Hiszpanii (Barcelona,
Madryt), biorąc udział w konkursach szkolnych, m.in. KONKURS PLASTYCZNY-
MOTYWY HISZPAŃSKIE, Konkurs Wiedzy o Hiszpanii, Konkurs Wiedzy o Meksyku.
Chętnie włączają się w organizowanie Dni Otwartych, Wieczorka Hiszpańskiego, lekcji
otwartych dla uczniów klas szóstych, działań charytatywnych oraz działań profilaktycznych,
tworząc małe formy teatralne w ramach programu PROFORMA.
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi współpracuje z instytucjami wspierającymi
proces edukacyjny w klasach dwujęzycznych, wspierając zarówno nauczycieli języka
hiszpańskiego na spotkaniach i warsztatach, jak i uczniów, dając im możliwości szerszego
poznania kultury, historii i geografii Hiszpanii, umożliwiając im osiąganie sukcesów w
konkursach:
- Ambasadą Hiszpanii w Polsce, która patronuje klasom dwujęzycznym, organizuje

warsztaty, spotkania i szkolenia dla nauczycieli;
- Instytutem Cervantesa w Krakowie - uczniowie klas drugich uczestniczą w warsztatach

językowych. W marcu 2014r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach
dotyczących roli języka hiszpańskiego na świecie i działalności Instytutu. W bieżącym
roku, w marcu, planowany jest udział kolejnego rocznika klas drugich w warsztatach;

- Centrum Języka Hiszpańskiego CENTRO ENE, Katowice -lektorzy centrum, zaproszeni
do szkoły w czasie obchodów Dnia Kolumba, przybliżali uczniom kulturę krajów
hiszpańskojęzycznych;

- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w
Katowicach - współpraca z liceum opiera się na udziale uczniów gimnazjum w licznych
konkursach również promujących język hiszpański, ścisłej współpracy nauczycieli języka
hiszpańskiego i języka angielskiego podejmujących wspólne projekty rozwijające
zainteresowania uczniów, projekty międzynarodowe, zajęcia promujące literaturę i sztukę,
wyjścia na spektakle w języku hiszpańskim wystawiane przez uczniów liceum, wyjścia do
kina podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego;

- Uniwersytetem Śląskim - Uniwersytet zgodził się objąć swoim patronatem Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej, którego pierwsza edycja zaplanowana jest na maj 2015;

- Biurami podróży - w ramach kształcenia nauki języka hiszpańskiego, języka angielskiego
organizowane były i są warsztaty wyjazdowe do Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

W bieżącym roku szkolnym, po ukończeniu 3-letniego etapu nauki w klasie dwujęzycznej,
uczniowie zmierzą się po raz pierwszy z egzaminem gimnazjalnym w części językowej zjęzyka
hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wybór języka hiszpańskiego
zadeklarowało 33 z 35 uczniów tej klasy.
Ponadto, w każdym roku nauki, uczniowie są przygotowani i mogą odpłatnie przystąpić do
międzynarodowych egzaminów językowych DELE:
- po pierwszym roku nauki DELE Al,
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- po drugim roku nauki DELE A2,
- po trzech latach nauki DELE B 1.
Sukcesy uczniów klas dwujęzycznych:
- V Olimpiada Języka Hiszpańskiego /2014/15/ - awans dwóch uczennic (klasa 2e, 3e) do n

etapu,
Awans do trzeciego etapu Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z WOS-u /2015/
(uczennica kI. 3e),
Awans do n etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki /2015/,
n miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach /rok 2013/,
I miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach - język
hiszpański 12014/,
n miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach - język
hiszpański /2014/,
n miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach - język
hiszpański /2014/, wyróżnienia dla najmłodszych uczestników,
I miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach /2015/,
n miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach /2015/,
Ill miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech Językach /2015/,
I miejsce - Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich /2014/,
n miejsce - Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich /2014/,
n miejsce - Regionalny konkurs plastyczny "Hiszpańskie Inspiracje" /2013/,
I miejsce drużynowe w Mistrzostwach Katowic Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym
/2015/,
n miejsce drużynowe w Mistrzostwach Regionalnych w Tenisie Stołowym /2015/,
In miejsce indywidualne w Mistrzostwach Katowic Szkół Gimnazjalnych w Tenisie
Stołowym /2015/,
I miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach Pływackich indywidualnych /2013/,
n miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach Drużynowych 12013/,
n miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich Indywidualnych /2014/,
II miejsce (drużynowo) w konkursie o Unii Europejskiej - Dziesięć Państw na
Dziesięciolecie 12015/,
IV miejsce (drużynowo) - konkurs o Unii Europejskiej Dziesięć Państw na
Dziesięciolecie /2015/,
I miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W CZTERECH JĘZYKACH
język angielski /2015/,
In miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W CZTERECH
JĘZYKACH - język polski /2015/,
Ill miejsce - Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W CZTERECH
JĘZYKACH język angielski /2014/,
I miejsce - Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej - kategoria literacka,
n miejsce - Konkurs recytatorski "Mały OKR 2015" dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,
III miejsce - Międzyszkolny Konkurs "W Świecie Pieniądza",
wyróżnienie - Drużynowy konkurs matematyczny Szkoła Otwartego Myślenia /2015/,
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