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Kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa  

na rok szkolny 2015/2016 
 

 

• Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa  

       wśród dzieci i młodzieży 

 

• Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym  
 
  

 

 

 
Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-na-rok-szkolny-20152016-rok-otwartej-szkoly.html [dostęp: dn. 1 października 2015]. 
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Dlaczego warto znać języki obce? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HPoLl282nw  
(data dostępu 13.11.2015) 
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Wielojęzyczna szkoła 
w podstawie programowej 

Uczeń może uczyć się w szkole 2 lub 3 języków obcych. 

Pierwszy język obcy musi być kontynuowany od SP do końca gimnazjum. 
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Podstawa programowa 

Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 
 
 II i III etap edukacyjny:  

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami) 
 
Zalecane warunki i sposób realizacji  

(II i III etap edukacyjny)                                                                                   

Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, kształtuje 

postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. 

(III etap edukacyjny)  
Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych 
Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności 
językowej jest jednym z priorytetów UE. 
 

 

 

 
Treść podstawy programowej: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/podstawa-programowa   (data dostępu 16.11.2015) 
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Edukacja wielojęzyczna 

 

Szanuje i rozwija repertuar językowy każdego ucznia 

Każde społeczeństwo jest wielojęzyczne  

 

Każda szkoła jest wielojęzyczna 



Pluralistyczne podejście do nauki 
języków obcych 

 „Budujmy mosty” między językami 
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Grafika Frits Ahlefeldt, https://www.flickr.com/photos/hikingartist/3010375090/ (data dostępu 16.11.2015) 

https://www.flickr.com/photos/hikingartist/3010375090/


‚The story of eine Maus’ 

 

Eine Maus geht mit her young. All of a sudden they heard eine  

Katze. Das Mausekind was very frightened. The cat kommt closer.  

Die Mausemama sagt zu ihrem Kind: „Don't be afraid. Listen!” Vor  

ihrem greatest surprise Mausekind fängt sie an zu bellen: , Wau  

wau, wau wau…’ Now, it was the cat's turn to be scared, und läuft  

schnell weg. The mother turned to ihrem Mausekind:   

,See how useful it is zweisprachig zu sein!’ 
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Czy potrafisz napisać ten tekst w całości  

po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, …? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika: https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2 (data dostępu 16.11.2015) 

https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2
https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2
https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2


 
Opowieść o myszce 

 Mama mysz spaceruje ze swoim dzieckiem w domu. Nagle słyszą kota.  

Maleństwo jest bardzo przestraszone. Kot się zbliża.  

Mama mysz mówi do małej myszki: "Nie bój się i słuchaj dobrze!”  

Przed zdumioną myszką zaczyna szczekać: "Hau, hau, hau ..."  

Teraz kot się boi i szybko ucieka. Na to mama mysz mówi do małej myszki:  

„Widzisz, jak użyteczne jest być dwujęzycznym!” 

 

 

 

 

 

 

Cel: rozróżniać, porównywać i rozpoznawać różne języki 
 

Grafika: https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2 (data dostępu 16.11.2015) 

https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2
https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2
https://openclipart.org/detail/13500/mouse-2


 

Oryginał i rozwiązanie w kilku językach:  

‚Eng Mausgeschicht’ 
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http://carap.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=Og7IY2svbfg=&tabid=3019&language=en-GB


Juvenes Translatores 

Odbywający się co roku konkurs  

na najlepsze tłumaczenie.  

 

Temat na rok 2015/2016: 

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 
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Organizator 

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych 
Komisji Europejskiej: 

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm 

 

 

 

 

IX edycja konkursu tłumaczeniowego dla szkół      
na terenie Unii Europejskiej 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Przebieg konkursu 
• Udział w konkursie mogą brać 17-letni uczniowie        

(w roku 2015 są to uczniowie urodzeni w 1998 r.). 

• Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie (na początku 
roku szkolnego, 1.09.-20.10.2015). 

• W konkursie mogą wziąć udział tylko wylosowane 
szkoły (w tym roku wylosowanych zostało 750 szkół,           
w tym 51 szkół w Polsce). 

• Liczba szkół odpowiada liczbie posłów 
reprezentujących dane państwo w Parlamencie 
Europejskim. 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Zgłaszanie uczniów 

• Każda z wylosowanych szkół może zgłosić         
od 2 do 5 uczniów (oraz szóstego ucznia 
rezerwowego). 

• Należy podać kombinacje językowe. 

• Nazwiska uczniów i języki wpisujemy do baz 
danych (do 20.11.) 

 

 

 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Kryteria wyboru uczniów 

Szkoły mogą same ustalać kryteria wyboru 
uczniów, jednak muszą być one przejrzyste, 
uczciwe i niedyskryminujące. Jeśli DG ds. 
Tłumaczeń Pisemnych uzna, że szkoła zastosowała 
nieuczciwe lub dyskryminujące kryteria, może 
zdecydować o wykluczeniu szkoły z konkursu. 

 
 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Kombinacje językowe 

Uczeń może dowolnie wybrać język, z którego 
zamierza tłumaczyć, oraz język, na który będzie 
tłumaczyć, spośród wszystkich języków 
urzędowych Unii Europejskiej (24 języki): 

 
angielski (EN), bułgarski (BG), chorwacki (HR), czeski (CS), duński (DA), estoński 
(ET), fiński (FI), francuski (FR), grecki (EL), hiszpański (ES), irlandzki (GA), litewski 
(LT), łotewski (LV), maltański (MT), niderlandzki (NL), niemiecki (DE), polski (PL), 
portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), szwedzki (SV), 
węgierski (HU) oraz włoski (IT). 
 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Data testu 

• Na poziomie lokalnym za przebieg konkursu 
odpowiada szkoła. 

• Konkurs – test tłumaczeniowy odbywa się        
26 listopada 2015 r. 

 
 

 

 

 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Test tłumaczeniowy 

• W tym dniu organizator prześle tekst                 
do tłumaczenia mailem. 

• Test tłumaczeniowy musi odbyć się 
równocześnie we wszystkich szkołach 
uczestniczących w konkursie w godzinach 
10.00–12.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 
Test musi odbyć się na terenie szkoły. 

 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Sposób  
przeprowadzania testu 

• Uczniowie pracują indywidualnie. 

• Szkoły mogą jednak zezwolić innym uczniom    
na nieoficjalne uczestnictwo w teście              
(np. organizując równolegle konkurs 
wewnętrzny lub wykorzystując test do oceny 
uczniów), lecz nie mogą przesyłać prac tych 
uczniów do DG ds. Tłumaczeń Pisemnych. 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Sposób  
przeprowadzania testu 

• Podczas konkursu nie wolno używać 
komputerów ani żadnych innych urządzeń 
elektronicznych. 

• Tłumaczenia muszą być napisane odręcznie, 
czarnym długopisem, na arkuszach 
dostarczonych przez organizatora i muszą być 
czytelne. 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Wybór laureatów 

• Szkoła odsyła tłumaczenia tego samego dnia. 

• Dyrekcja Generalna ds. tłumaczeń pisemnych 
wybierze najlepsze tłumaczenie z każdego kraju 
(28 laureatów). 

• Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na 
początku lutego 2016 r. 

 
 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Wręczanie nagród 

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród do Brukseli.  

Zaproszenie dla laureata obejmuje również jedną 
dorosłą osobę towarzyszącą oraz jednego 

nauczyciela.  

 

W uroczystości udział weźmie europejska 
komisarz ds. wielojęzyczności Kristalina Georgieva. 
 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Wręczanie nagród 

• Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom wiosną 
2016 roku w Brukseli. 

• Wszyscy uczniowie otrzymają zaświadczenie      
o udziale w konkursie. 

 

 
 

 

 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Jak się przygotować? 

Konkursowe perełki: 
http://ec.europa.eu/translatores/how/markers_favs_pl.htm 

 

Teksty z poprzednich edycji: 
http://ec.europa.eu/translatores/how/oldtexts_pl.htm 

 

 
 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_pl.htm [dostęp: 12.11.2015] 
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Konkursowe perełki 

26 Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/how/index_pl.htm [dostęp: 16.11.2015] 



Europejski rok  
na rzecz rozwoju 

27 
Źródło: https://europa.eu/eyd2015/en/stories [dostęp: 16.11.2015] 



Konkurs 2014/2015 
- wersja angielska 
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Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/archive/2014_files/texts/en_english.pdf [dostęp: 16.11.2015] 



Konkurs 2014/2015 
- wersja francuska 
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Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/archive/2014_files/texts/fr_french.pdf [dostęp: 16.11.2015]  



Konkurs 2014/2015 
- wersja niemiecka 
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Źródło: http://ec.europa.eu/translatores/archive/2014_files/texts/de_german.pdf [dostęp: 16.11.2015] 



Szkolenia dla nauczycieli 
języka francuskiego 

27 listopada 2015 r., 15:00 – 15:45 

Wideokonferencja:  

„Lire et écouter en classe de FLE” 

* 

4 grudnia 2015 r., 15:00 – 17:15, s. 201 

Warsztaty:  

„Comment développer les compétences de 
compréhension orale et écrite en classe de FLE” 
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Nauczanie dwujęzyczne 

  Zintegrowane Nauczanie  

Językowo-Przedmiotowe 

 
 

 
 

Źródło:  http://meandyork.blog.pl/files/2014/04/logo-dwuj%C4%99zyczne-dzieci1.jpg [data dostępu: 18.11.2015] 

CLIL  = Content and Language Integrated Learning 

Jeden z priorytetów europejskiej polityki językowej 
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CLIL 

dwutorowa edukacja : 

   a) w języku polskim  

   b) w  języku obcym  

    (zajęcia językowe + inne przedmioty) 

 
      wiedza 

      umiejętności językowe 
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Idea CLIL 

 

 Język jest tylko narzędziem,  

      a nie celem nauczania 

 

 

 

 

 Kompetencje językowe -> uczymy języka „przy okazji” – 
najskuteczniejsza strategia nauczania 

 Źródło: https://msgarces.wordpress.com [data dostępu: 18.11.2015] 
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CLIL – korzyści i zagrożenia 
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p 

Większy prestiż i 

konkurencyjność szkoły 

Lepsze wyniki 

nauczania 

Większa możliwość 

znalezienia pracy dla 

nauczycieli z szerokimi 

kwalifikacjami 

NAUCZYCIEL / SZKOŁA 

Przeciążenie uczniów 

zbyt dużą liczbą godzin 

w klasach 

dwujęzycznych  

Dodatkowe obciążenia 

nauczyciela – 

konieczność 

przygotowania 

materiałów 

??? 



Nauczanie dwujęzyczne  
w województwie śląskim 

 

Język angielski: 

- 1 szkoła podstawowa 

- 11 szkół gimnazjalnych 
    /Gimnazjum Nr. 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie/ 

- 2 licea ogólnokształcące 
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Wprowadzenie metody CLIL 
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CLIL 
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Źródło: http://www.gimnazjum25.pl/kreatywnaedukacja.html [data dostępu: 18.11.2015]  

http://www.gimnazjum25.pl/kreatywnaedukacja.html


CLIL –  
edukacja matematyczna 
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Źródło: http://experience.home.pl [data dostępu: 18.11.2015] 

http://experience.home.pl/


CLIL – historia 
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Źródło: http://ore.edu.pl  [data dostępu: 18.11.2015] 

http://ore.edu.pl/


CLIL –  biologia 
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Źródło: http://ore.edu.pl [data dostępu: 18.11.2015] 

http://ore.edu.pl/


 

Zapraszamy także do dzielenia się  

swoim dorobkiem zawodowym  

w ramach „przykładów dobrej praktyki”. 
 

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrych-

praktyk/  

 

http://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrych-praktyk/
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Szkolenia 

 

- kurs e-learningowy (platforma Moodle) 

„Nauczanie dwujęzyczne CLIL  

  w organizacji zajęć dydaktycznych” 

 

    Forma: 

- 3 moduły (wprowadzenie do tematu)  

- dla osób zainteresowanych tematyką - kontynuacja 
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Szkolenia 

 

„Nauczanie dwujęzyczne CLIL  

  w organizacji zajęć dydaktycznych” 

 

Adresaci: 

- wszyscy nauczyciele zainteresowani nauczaniem 
dwujęzycznym ze znajomością języka niemieckiego    

44 



Szkolenia 

 

Termin ? 

- w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń.  

45 



Szkolenia 

27.11.2015 r., 15:00-18:00, s. 238 

Warsztaty Goethe-Institut 

 

 „Weihnachten im DaF-Unterricht”  

/Święta Bożego Narodzenia na zajęciach  

języka niemieckiego/ 
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Szkolenia 

warsztaty  

Jak nauczać języka obcego na platformie  

e-learningowej Moodle 

- dla nauczycieli języków obcych  

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

24.11.2015 r., 15:00-18:00, s. 201 

01.12.2015 r., 15:00-18:00, s. 201 
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Szkolenia 

8.12.2015 r., 15:00-16:30, s. 201 

Warsztaty 

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy 
„Nowoczesny nauczyciel języka obcego” 
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Szkolenia 

11.12.2015 r., 15:00-17:15, s. 238 

Warsztaty: 

Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu 
języków obcych dzieci 
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Najnowsze informacje z oferty RODN „WOM”  

zapewnicie sobie Państwo  

zamawiając naszego NEWSLETTERA. 

 
http://www.womczest.edu.pl/new/newsletter/ 

 
 

http://www.womczest.edu.pl/new/newsletter/


Dziękujemy za uwagę 
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