REKRUTACJA
XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
w Krakowie zaprasza gimnazjalistów
do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem francuskim
Zaawansowana znajomość dwóch języków obcych jest atutem
we wszystkich dziedzinach życia!!!
Zapraszamy uczniów, którzy w gimnazjum realizowali program języka francuskiego
w zakresie rozszerzonym lub uczyli się języka francuskiego od szkoły podstawowej
i chcą kontynuować naukę tego języka. Kandydaci do klasy dwujęzycznej są zobowiązani
przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka francuskiego, z którego zwolnieni są
kandydaci posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy.
W klasie realizowane są dwa języki obce: język francuski w zakresie rozszerzonym
i język angielski oraz historia i wiedza o społeczeństwie w języku polskim i francuskim.
C’est possible?
Ależ tak! Będziesz uczyć się języka francuskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo
korzystając z przyjaznych podręczników, tablic multimedialnych, programów do nauki
języka. Dodatkowymi sprzymierzeńcami w nabywaniu umiejętności językowych będą:
Instytut Francuski (konkursy, wydarzenia kulturalne, Mediateka), współpraca ze szkołami
w krajach francuskojęzycznych, wymiany ze szkołą we Francji, obozy naukowe.
Historii Polski będziesz uczyć się w języku polskim, historii powszechnej i wiedzy
o społeczeństwie w języku francuskim, a niektóre partie materiału w języku polskim,
o czym zdecyduje nauczyciel. Nauczyciel poda Ci na początku lekcji potrzebne słownictwo
związane z realizowanym materiałem.
C’est utile?
Jeszcze jak! W Polsce tylko 1% ludzi może poszczycić się doskonałą znajomością języka
francuskiego. W Krakowie przedsiębiorcy nieprzerwanie poszukują pracowników, którzy
znają ten język, proponując im wyższe stawki. Język francuski jest językiem Unii
Europejskiej. Praca w Brukseli czy Strasburgu będzie na wyciągnięcie ręki.
Po ukończeniu klasy dwujęzycznej możesz podjąć studia wyższe we Francji lub innym kraju
francuskojęzycznym.
Doskonała znajomość języka francuskiego jest kluczem do sukcesu.
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Plan zajęć nauczanych dwujęzycznie oraz uzupełniających
Zajęcia edukacyjne
Przedmioty nauczane dwujęzycznie
Język francuski
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Pozostałe zajęcia zgodnie z ramowym planem nauczania dla liceum ogólnokształcącego
określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji z języka
francuskiego na poziomie A2. Kandydaci posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są
zwolnieni ze sprawdzianu.
Termin sprawdzianu: 20 – 27 maja 2019 – szczegółowa informacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej szkoły: www.xxlo-krakow.edu.pl

Zaawansowana znajomość dwóch języków obcych jest poważnym
atutem we wszystkich dziedzinach życia i przyszłej pracy!!!

