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Czy świetokrzyskie ma szansę stać się doliną dwujęzyczności?
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2014/2015



2014/2015

DATA, GODZINA, 
MIEJSCE WYDARZENIE KONTAKT

6.02.2015 r. ŚCDN Konferencja i warsztaty metodyczne  Nauczanie 
dwujęzyczne w szkole - od teorii– do praktyki

krzysztof.lyskak@scdn.pl;
izabela.krzak@scdn.pl;
anna.przeorska@scdn.pl

6.03.2015 r. ŚCDN Warsztaty Szkolne Inkubatory dwujęzyczności krzysztof.lyskak@scdn.pl;
izabela.krzak@scdn.pl;

27.03.2015 r. ŚCDN Warsztaty Szkolne Inkubatory dwujęzyczności
Tematyka zajęć: Techniki nauczania 

bilingwalnego

krzysztof.lyskak@scdn.pl;
izabela.krzak@scdn.pl;

17.04.2015 r. ŚCDN Warsztaty Szkolne Inkubatory dwujęzyczności
Tematyka zajęć: Inicjatywy dwujęzyczne w 

praktyce.

krzysztof.lyskak@scdn.pl;
izabela.krzak@scdn.pl;
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Pierwsze kroki

To zdjęcie wykonane przez nieznanego autora jest objęte licencją CC BY-ND.
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Pierwsze inicjatywy



Wyróżnione placówki



2015/2016

DATA, GODZINA, MIEJSCE WYDARZENIE KONTAKT

16.12.2015 r. Wojewódzki Dom 
Kultury

Konferencja Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo -
językowe

aneta.brodka@scdn.pl;
ewa.witczynska@scdn.pl

25.11.2015 r. ŚCDN Warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie 
nauczania języka angielskiego.

izabela.krzak@scdn.pl;

14.12.2015 r. ŚCDN Zajęcia e-learningowe - e-SID
Temat: Metody pracy z uczniami o różnych kompetencjach 
językowych w obrębie jednego zespołu klasowego.

izabela.krzak@scdn.pl;

10.02.2016 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne. Tematyka zajęć:
Możliwości realizacji projektów międzynarodowych 
wspierających dwujęzyczność w szkole.

izabela.krzak@scdn.pl;

27.04.2016 r. ŚCDN Zajęcia e-learningowe
Temat: Opracowywanie dwujęzycznych materiałów 
dydaktycznych.

izabela.krzak@scdn.pl;

08.06.2016 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne. Temat: Inicjatywa dwujęzyczna w 
mojej szkole.

izabela.krzak@scdn.pl;
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Co się zadziało?

▪ W roku szkolnym 2015/2016, wsparciem w zakresie wdrażania rozwiązań dwujęzycznych na 
poziomie nieformalnym objętych zostało trzy szkoły na terenie województwa świętokrzyskiego:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim;

2. Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim;

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej 
w Skarżysku –Kamiennej.

▪ Ostatnia z wymienionych powyżej placówek zgłosiła swoje działania do Kuratorium Oświaty 
w Kielcach jak przykład dobrej praktyki. 

▪ W czerwcu 2016 roku 8 szkół otrzymało certyfikat uczestnictwa w projekcie SZKOLNE 
INKUBATORY DWUJĘZYCZNOŚCI.



2016/2017

DATA, GODZINA, MIEJSCE WYDARZENIE KONTAKT

13. 10. 2016 r.
Geopark Kielce

Konferencja „Ucz się i czytaj w różnych językach –
wybrane aspekty CLIL"

ewa.witczynska@scdn.pll
izabela.krzak@scdn.pl

17.11.2016 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne. Tematyka zajęć:
Elementy Oceniania Kształtującego  w nauczaniu 
dwujęzycznym.

izabela.krzak@scdn.pl;

04.01.2017 r. ŚCDN Zajęcia e-learningowe - e-SID
Temat: Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście 
rozwijania dwujęzyczności

izabela.krzak@scdn.pl;

16.02.2017 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne. Tematyka zajęć:
Praktyczny wymiar dwujęzyczności w świętokrzyskiej 
szkole.

izabela.krzak@scdn.pl;

16.02.2017 r.
Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Lekcja CLIL poza szkołą – lekcja w muzeum ewa.witcznska”scdn.pl

19.04.2017 r. ŚCDN Zajęcia e-learningowe
Temat: Dwujęzyczność w mojej szkole.

izabela.krzak@scdn.pl;

25.05. 2017 r. UJK Konferencja „Nauczanie dwujęzyczne i zmiany w nowej 
podstawie programowej języka obcego dla szkół

podstawowych”.

aneta.brodka@scdn.pl

12.06.2017 r. ŚCDN Wizyta studyjna w warszawskich placówkach 
dwujęzycznych.

izabela.krzak@scdn.pl;
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2017/2018

DATA, GODZINA, MIEJSCE WYDARZENIE KONTAKT

8.11.2017 r. UJK Konferencja inaugurująca projekt Nauczanie dwujęzyczne ewa.witczynska@scdn.pl

16.04.2018 r. r. ŚCDN Seminarium Nauczanie dwujęzyczne w aspekcie prawnym i

praktycznym
barbara.skarzynska@scdn.pl

19.10.2017 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne przedszkola oraz klasy 1-3.
Tematyka zajęć: Diagnoza – przygotowanie do realizacji 

edukacji.

izabela.krzak@scdn.pl;

14.12.2017 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne przedszkola oraz klasy 1-3.
Tematyka zajęć: . Cele lekcji a temat lekcji.

izabela.krzak@scdn.pl;

16.11.2017 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne kl. 4-6 SP.
Tematyka zajęć: . Opracowywanie dwujęzycznych
materiałów.

izabela.krzak@scdn.pl;

18.01.2018 r. ŚCDN Zajęcia stacjonarne kl. 4-6 SP.
Tematyka zajęć: Monitorowanie osiągania celów i

kryteriów.

izabela.krzak@scdn.pl;
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2018/2019

DATA, 
GODZINA, 
MIEJSCE WYDARZENIE KONTAKT

14.11.2018 r. 
ŚCDN

Zajęcia stacjonarne 
klasy IV-VI. 
Tematyka zajęć: 
Praktyczny wymiar 
metody CLIL.

izabela.krzak@scdn.pl;

06.02.2019 r. 
ŚCDN 

Zajęcia stacjonarne 
klasy IV-VI. 
Tematyka zajęć: 
Storytelling na lekcji 
dwujęzycznej.

izabela.krzak@scdn.pl;

mailto:izabela.krzak@scdn.pl
mailto:izabela.krzak@scdn.pl


Nasze publikacje







OMÓWIENIE ANKIETY
Większość badanych placówek realizuje nauczanie dwujęzyczne w sposób nieformalny, jako że formalne nauczanie dwujęzyczne obejmuje 
uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. W niektórych szkołach wymienionych w ankiecie nieformalne 
działania dwujęzyczne dotyczą także tej grupy uczniów.

W klasach najmłodszych szkoły podstawowej nauczanie dwujęzyczne realizują przede wszystkim szkoły niepubliczne.

Najrzadziej nauczaniem dwujęzycznym objęci są uczniowie klas IV – VI.

We wszystkich placówkach drugim językiem nauczania jest język angielski.

Najczęściej nauczanymi dwujęzycznie przedmiotami są biologia, geografia i historia.

Większość szkół rozpoczęła działania dwujęzyczne w latach 2018 – 2020, co może być rezultatem promocji nauczania dwujęzycznego i 
działań szkoleniowych ŚCDN w Kielcach na rzecz dwujęzyczności prowadzonych od 2015 roku.

Przeszkodą do rozwoju nauczania dwujęzycznego jest, według badanych, brak odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, jak też brak 
wiedzy dotyczący różnych aspektów nauczania dwujęzycznego. Czasami trudność sprawia wielkość placówki i brak wsparcia lokalnych 
władz.



PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

W badanych szkołach nauczanie dwujęzyczne obejmuje następujące przedmioty:

biologia

geografia

matematyka

informatyka

historia

wiedza o społeczeństwie

muzyka

edukacja wczesnoszkolna

edukacja przedszkolna

chemia

Najczęściej nauczanymi dwujęzycznie przedmiotami są biologia, geografia i historia.



ZGŁASZANE TRUDNOŚCI 
ZWIĄZANE Z WPROWADZANIEM 
NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

▪ Największym problemem przy wprowadzaniu 
nauczania dwujęzycznego jest brak odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry, co zgłasza 47% 
badanych.

▪ Inną poważną trudnością jest brak wiedzy 
dotyczącej różnych aspektów nauczania 
dwujęzycznego, sygnalizowany przez ponad 
jedną trzecią ankietowanych (32%).

▪ Przeszło dwadzieścia procent ankietowanych 
uważa, że przeszkodą jest fakt, że szkoły są zbyt 
małe.

▪ Jednej placówce brak zgody organu 
prowadzącego uniemożliwia wprowadzenie 
nauczania dwujęzycznego.



WNIOSKI

▪ Ankieta nie jest w pełni miarodajna, 
ponieważ nie obejmowała wszystkich 33 
placówek edukacyjnych w województwie 
świętokrzyskim prowadzących różne formy 
nauczania dwujęzycznego. Jednak można 
na jej podstawie wnioskować, że nauczanie 
dwujęzyczne rozwija się. 

▪ Wzrost liczby szkół wprowadzających 
nauczanie dwujęzyczne, zauważalny w 
latach 2018 – 2020, został zahamowany 
przez pandemię Covid-19 
w roku szkolnym 2020/2021.

▪ Istnieją także realne przeszkody, takie jak 
brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry lub 
wsparcia ze strony władz lokalnych. Jednak 
szkoły nadal planują i przygotowują się do 
utworzenia oddziałów dwujęzycznych.



REKOMENDACJE

Uwagi wymaga koordynacja formalnych 

i nieformalnych działań dwujęzycznych 

w szkołach 

z oddziałami dwujęzycznymi.

Zgłaszany przez uczestników ankiety 

brak wiedzy dotyczący nauczania 

dwujęzycznego wskazuje na 

konieczność zorganizowania działań

edukacyjnych 

i szkoleniowych w tym zakresie, między 

innymi przez ŚCDN w Kielcach.







Szczegółowa charakterystyka projektu na stronie:
Projekt Nauczanie Dwujęzyczne 2021/2022 (scdn.pl)
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Dotyczy działania 

pt. „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki” 

przewidzianego do realizacji w ramach projektu 

„Nauczanie Dwujęzyczne”.



Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to działanie, którego celem jest wdrożenie rozwiązań 
dwujęzycznych w świętokrzyskich przedszkolach. Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to projekt, 
do którego może dołączyć każde przedszkole z terenu województwa świętokrzyskiego!

Działania projektowe przewidują powołanie dwudziestu przedszkoli fokusowych/modelowych na terenie 
każdego z trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego!

Wyłonione w procesie rekrutacji placówki, otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe w postaci:

• materiałów dla wychowawcy (bez kwalifikacji do nauczania języka angielskiego) w wersji cyfrowej i 
drukowanej wraz z kompletem pacynek;

• dostęp do materiałów w wersji cyfrowej dla nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka 
angielskiego do codziennej, kontekstowej, interaktywnej edukacji językowej wraz z wszelkimi pomocami 
multimedialnymi, kartami obrazkowymi oraz plakatem w wersji cyfrowej;

• scenariusze interaktywnych codziennych zabaw z dziećmi dla nauczyciela języka angielskiego w wersji 
tradycyjnej – drukowanej.

Liderami Projektu są:

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

• Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Rejestracja/zgłoszenia do projektu

Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. Kod formy: PS014
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Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki!

Kontakt: Izabela Krzak - Borkowska
nauczyciel konsultant
Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków 
Obcych
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
25-431 Kielce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42

tel. 41 362 45 48 wew. 143
izabela.krzak@scdn.pl

mailto:izabela.krzak@scdn.pl


Wyróżnienie od Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli za krzewienie
dwujęzyczności dla II LO i podziękowania dla Starosty Koneckiego




