
9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany 

do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które 

zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności 

z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 200 nauczycieli  

z 45 przedszkoli spoza Aglomeracji Opolskiej. Dzieci otrzymają wsparcie w zakresie 

dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy, 

a nauczyciele wezmą udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej i kompetencji 

kluczowych w obszarze postaw innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, 

matematyczno-przyrodniczych, TIK oraz porozumiewania się w języku angielskim.  

W 10 przedszkolach również dodatkowo w języku niemieckim w wyniku realizacji 

programu powszechnej dwujęzyczności. Skierowany jest do wszystkich dzieci 

uczęszczających do przedszkola objętego projektem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

ze specjalnymi potrzebami. 

 

Z gminy Ujazd do projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna” w zakresie języka niemieckiego 

przystąpiło Publiczne Przedszkole w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w Starym 

Ujeździe. W projekcie uczestniczyć będzie 50 dzieci.  

Okres realizacji projektu wrzesień 2020 – czerwiec  2022. 

 

Podczas realizacji projektu dzieci będą miały możliwość stosowania języka niemieckiego 

w sposób powszechny - podczas różnych sytuacji z jakimi spotyka się w przedszkolu, a nie 

tylko podczas wyodrębnionych zajęć językowych,  przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji 

kluczowych potrzebnych na rynku. 

W ramach projektu: 

-  realizowane będą dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w formie 

projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie: postaw 

innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, matem.- przyrod., TIK, porozum. się w 

języku obcym - niemieckim, w ramach których będzie wykorzystywana platforma edukacyjna 

z oprogramowaniem do powszechnej dwujęzyczności; 

- zostanie doposażone przedszkole (m.in. monitor interaktywny, zestaw instrumentów 

muzycznych, telewizor, 2 tablety);  



- odbędą się szkolenia dla nauczycieli z metodyki prowadzenia zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy z języka 

niemieckiego. 
 

  


