NOWOŚĆ!!!
Jedyna taka klasa w województwie opolskim

Klasa I J: profil hiszpański – dwujęzyczny

Klasa
pod
patronatem
Hiszpanii w Polsce

Ambasady

Klasa J HISZPAŃSKA DWUJĘZYCZNA
pod patronatem Biura Radcy Ambasady Hiszpanii ds. Edukacji
Jedyna taka klasa w regionie, a 16 w Polsce! Wejdź w prestiżowy program pod patronatem Biura
Radcy Ambasady Hiszpanii ds. Edukacji i uzyskaj Título de Bachiller przyznawany przez
Ministerstwo Edukacji Królestwa Hiszpanii. Otwieramy przed Tobą bramy świata!
Język hiszpański jest językiem przyszłości. Będąc drugim najpowszechniej używanym językiem na
Ziemi, wciąż staje się coraz bardziej popularny. To język handlu, biznesu, turystyki, polityki, kultury,
a także 21 państw na świecie.
W klasie dwujęzycznej „J” będziesz miał unikalną okazję:










osiągnąć poziom C1 z języka hiszpańskiego (zaawansowany) wg Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, co ułatwi Ci w przyszłości zdanie egzaminu DELE,
spotkać się z językiem hiszpańskim nie tylko czytając dzieła Cervantesa (literatura hiszpańska), ale
też ucząc się m.in. o funkcjach liniowych (matematyka), Habsburgach na tronie (historia) czy
ukształtowaniu terenu (geografia), co oznacza bogatą ofertę przedmiotów w języku hiszpańskim,
wybrać dowolne rozszerzenia, zatem będziesz się wszechstronnie rozwijał – ścieżka humanistyczna,
ścisła czy medyczna – każda z nich stoi dla Ciebie otworem!
uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach, wielu wydarzeniach kulturalnych, programach i
stypendiach,
uczestniczyć w zajęciach z nauczycielami natywnymi oraz polskimi nauczycielami doświadczonymi w
nauczaniu dwujęzycznym,
nabrać odwagi i pewności siebie,
wyjechać na obozy językowe,
ale co najważniejsze, zdać dwie matury: polską oraz hiszpańską (Título de Bachiller) i uzyskać dwa
świadectwa dojrzałości.

Título de Bachiller uzyskany w Polsce daje:
 dużo lepszy przelicznik na studia w Hiszpanii niż rodowitym Hiszpanom (5:3),
 podstawę do ubiegania się o stypendia zwalniające z czesnego wielu uczelni
hiszpańskich,
 na rynku pracy (również w Polsce) najważniejszy atut przy naborze do firm z kapitałem
hiszpańskim (np. Bank Santander, Zara, Budimex)

Zatem klasa „J” to inwestycja w Twoją przyszłość, ogromny prestiż, wyróżniający Cię aspekt na
rynku pracy, poszerzenie horyzontów oraz otwarcie drzwi do podjęcia studiów za granicą w języku
hiszpańskim.
Pamiętaj, niezależnie od planowanej drogi zawodowej dwujęzyczność zawsze jest atutem!
UWAGA! Do klasy dwujęzycznej „J” obowiązuje wcześniejsza rekrutacja związana z koniecznością
podejścia do egzaminu językowego (szczegóły i zagadnienia na stronie internetowej szkoły:
http://www.lo2.opole.pl/rekrutacja/

