
Podczas jednej z konferencji dotyczących dwujęzyczności w naszym mieście mieliśmy 
przyjemność spotkać mamę absolwenta klasy dwujęzycznej, na naszą prośbę zgodziła się 
napisać kilka słów o swoim i swojego syna doświadczeniu z nauką w klasie dwujęzycznej. 
Zapraszamy do przeczytania! 

 

Korzyści wynikające z nauki w klasach dwujęzycznych 

 

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest koniecznością. Dla pokolenia naszych 
dzieci dwa języki obce na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się to 
standard. 

Każdy z nas rodziców zapisuje dzieci na prywatne lekcje czy do szkół językowych. Tymczasem 
mamy inne możliwości, z których nie korzystamy lub o nich nie wiemy. 

Alternatywą dla kosztownych i absorbujących czas poza szkołą lekcji prywatnych jest klasa 
dwujęzyczna. Mój syn jest absolwentem takiej klasy w VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, a dziś studentem matematyki na Uniwersytecie 
Technicznym w Berlinie. Wprawdzie uczył się w systemie sprzed ostatniej reformy (likwidacja 
gimnazjów), ale na szczęście dla obecnych uczniów, dwujęzyczność w szkole pozostała, 
chociaż w zmienionej formie. 

Jakie są korzyści nauki w takiej klasie?  

- intensywna nauka języka w szkole, w ramach normalnego programu nauczania, bez 
żadnych dodatkowych kosztów; 

- możliwość zdania egzaminu DSD, który umożliwia podjęcie studiów w krajach 
niemieckojęzycznych; przygotowania do egzaminu są częścią programu nauczania, a egzamin 
odbywa się w szkole bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat; 

- poszerzenie oferty uczelni o te z krajów niemieckojęzycznych; 

- poznanie kultury, zwyczajów, historii, geografii, literatury krajów niemieckojęzycznych 
podczas lekcji, z których część prowadzona jest w języku niemieckim; 

- nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkół w Niemczech w ramach wymiany 
międzyszkolnej lub innych inicjatyw; 

- i nie mniej ważny aspekt społeczny: zdobycie kompetencji adaptacji w środowisku 
wielokulturowym, rozumienie różnic kulturowych, których często nawet sobie nie 
uświadamiamy, co w zglobalizowanym świecie ma ogromne znaczenie. 

Jako mama dziecka, które ukończyło klasę dwujęzyczną w „Kochanowskim”, a także 
absolwentka tej szkoły, namawiam Państwa na rozmowę z dziećmi i przekonanie ich do 
wybrania tej właśnie klasy.  

Podejmując decyzję o wyborze szkoły przeglądamy rankigi, patrzymy, jaka jest oferta 
edukacyjna, jaką szkoła ma tradycję, jakie osiąga wyniki, etc. „Kochanowski” to, niezmiennie 
od lat, najlepsze liceum w Radomiu i jedno z najlepszych na Mazowszu i w kraju. Absolwenci 
tej szkoły zdecydowanie lepiej zdają maturę niż ich rówieśnicy z innych szkół i dostają się na 



wymarzone uczelnie. To także szkoła, która uczy samodzielności, wspiera kreatywność 
i rozwój, kształtuje nasze dzieci. Jeśli macie Państwo dzieci, które są pracowite, uczciwe, 
ambitne oraz wytrwałe w dążeniu do celu, to Kochanowski jest najlepszym wyborem. 
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