Klasa I F: profil językowo dwujęzyczny
Grupa I z j. niemieckim/
Grupa II z j. francuski/ Grupa pod patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce
Jedyna taka grupa 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!
„Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem” J.W. Goethe
1. Profil - dla kogo?
Dla osób, które uczyły się już języka wybieranej dwujęzyczności (niemiecki, francuski lub
hiszpański) i posiadają poziom komunikatywny, a teraz chcą kontynuować naukę w ambitny sposób,
łącząc naukę języka z nauką w tym języku.
Klasa F jest nie tylko dla filologów z zamiłowania; to klasa w której można wybrać różne
rozszerzenia, a język stanowi dodatkowy atut.
2. Co Cię czeka w klasie F
•
•
•

•
•

dodatkowe 3 godz. wybranego języka (niemiecki, francuski lub hiszpański) w każdej klasie
liceum,
możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń
dwa dodatkowe przedmioty nauczane w języku dwujęzyczności (słownictwo specjalistyczne
i autentyczne materiały ze szkół zagranicznych), np. historia i WOS w j. francuskim,
geografia, historia, WOS i fizyka w j. niemieckim, matematyka i informatyka w j.
hiszpańskim, kultura i cywilizacja w każdym z trzech języków,
profesjonalne przygotowanie do matury rozszerzonej z języka dwujęzyczności (lub
dwujęzycznej w j. niemieckim),
nauczyciele doświadczeni w nauczaniu dwujęzycznym.

3. Możliwości
•

możliwość zdawania międzynarodowych egzaminów potwierdzających poziom znajomości
języka według ESOKJ (DSD, DELF) w Dwójce, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym z
języków: niemieckiego i francuskiego,
• 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)
• możliwość udziału w międzynarodowych wymianach, projektach, konkursach, wycieczkach,
wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach z zagranicznymi gośćmi oraz organizowanych
w szkole wydarzeniach kulturalnych,
4. Zespół klasowy - specyfika klas F)

Trzy różne języki, różne osobowości, różne marzenia o ścieżkach zawodowych. Uczniów
klasy F językowej dwujęzycznej łączy jednak pragnienie wejścia głębiej w świat języka obcego,
jego kultury, perspektyw, punktów widzenia i odkrycia szerokich możliwości, jakie daje
dwujęzyczność.
5.Atmosfera klas dwujęzycznych
•
•
•
•

zindywidualizowanie i dostosowanie do potrzeb poszczególnych uczniów dzięki mniejszej
liczebności grup,
nie tylko nauka języka, ale i komunikacja w tym języku między uczniami i nauczycielami,
wszechstronny rozwój kulturowy i naukowy,
poszerzenie horyzontów i nieustanne pokazywanie innego punktu widzenia, istotne nie tylko
przy nauce języka, ale i poznawaniu innych dziedzin wiedzy,

6. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy F)
Profil językowy to możliwość wyboru wielu dróg zawodowych: tłumacza pisemnego
i ustnego, pracy w międzynarodowym środowisku, kariery dyplomatycznej, pracy w instytucjach
unijnych i w organizacjach międzynarodowych, reprezentacji przedsiębiorstw w stosunkach
międzynarodowych, ścieżki naukowej, pracy lektora, nauczyciela czy wykładowcy .
Ale ponieważ klasa F to nie tylko profil językowy – wybór drogi zawodowej będzie zależeć od
kreatywności i odwagi naszego Absolwenta, który będzie przygotowany do pracy zarówno w kraju,
jak i za granicą.
Różnorodne rozszerzenia i języki umożliwią Absolwentowi klasy F swobodny wybór kierunku
studiów w Polsce i za granicą – od nauk humanistycznych przez społeczne aż po studia
międzyoddziałowe czy interdyscyplinarne.
Pamiętaj, niezależnie od planowanej drogi zawodowej dwujęzyczność zawsze jest atutem!
UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejsza rekrutacja związana z koniecznością
podejścia do egzaminu językowego.
http://www.lo2.opole.pl/rekrutacja/

