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ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz
obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach 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 lub matematykę.

CO TO JEST NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE?

treść (content) – treści przedmiotowe stanowią naturalny kontekst dla przyswajania języka i podnoszą

umiejętności poznawcze (cognition) –przyswajanie treści przedmiotowych w języku obcym wiąże się

komunikacja (communication) –nauczanie języka obcego ma na celu skuteczne wykorzystanie go w
komunikacji; język stanowi narzędzie do wykonywania konkretnych zadań, rozwiązywania problemów, czy też
wyrażania swoich poglądów;
kultura (culture) – świadomość powiązań międzykulturowych, obecnych w każdym języku. 

Nauczanie dwujęzyczne, czyli CLIL (Content and Language Integrated Learning) to takie
podejście do procesu edukacyjnego, które stawia przed uczniem dwa cele: jednoczesne
poznanie treści przedmiotowych oraz opanowanie języka obcego, w którym odbywa się nauka
(Coyle, Hood, Marsh, 2010)

Według standardowego podejścia, lekcja CLIL powinna uwzględniać następujące cztery elementy, 
czyli 4C (Coyle, 2010: 41): 

        motywację uczniów do nauki języka obcego;

        z równoczesnym myśleniem w dwóch językach oraz przełączaniem kodów językowych, co ma korzystny
        wpływ na kształtowanie u uczniów przerzutności uwagi oraz elastyczności;

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZĘSZCZANIA DO KLASY
DWUJĘZYCZNEJ
�opanowanie zarówno wiedzy jak i umiejętności  językowych w stopniu rozszerzonym z nauczanych
przedmiotów;

�możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej i uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na
studia;

�świetne przygotowanie merytoryczne i językowe (specjalistyczne słownictwo branżowe) do kierunków
studiów z wykładowym językiem angielskim oraz uczelni zagranicznych;

Ponadto, badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie dwujęzyczne jest znakomitym treningiem dla
mózgu. Promuje kreatywne myślenie, wspomaga wieloaspektową i pogłębioną analizę informacji oraz przyczynia
się do skuteczniejszej komunikacji z otoczeniem. W efekcie, przekłada się na osiąganie przez uczniów lepszych
wyników w nauce. 
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