Informacja prasowa Dyrektora Gimnazjum nr 25 w Gdańsku nt. kształcenia dwujęzycznego.
Informujemy, iż od 2004 r. Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizuje autorski program
kształcenia w systemie dwujęzycznym budując już od 12 lat ofertę dla gdańskich uczniów
zainteresowanych tym sposobem edukacji.
Autorski, innowacyjny program kształcenia obejmuje wszystkie, nie tylko
dwujęzyczne, typy klas. Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty ucząc się w grupach o
podobnych zainteresowaniach, na zajęciach prowadzonych nowoczesnymi metodami, w
blokach tematycznych, korzystając z zajęć prowadzonych m.in. na gdańskich uczelniach PG,
UG, GUMed oraz prowadzonych przez doświadczonego egzaminatora Cambridge English
oraz native speaker’a. Szczególnie uzdolnieni już od pierwszej klasy objęci są
indywidualnymi ścieżkami edukacyjnymi, indywidualnymi programami nauki i opieką
tutorską. Trzy lata nauki w naszym gimnazjum to wykorzystany efektywnie czas na
rozwinięcie skrzydeł i osiągnięcie sukcesów. Nasi absolwenci opuszczają szkołę z bardzo
wysokim poziomem kompetencji również tych językowych. Są świetnie przygotowani do
sprawdzianów językowych w liceach. Dostają się do klas dwujęzycznych i z międzynarodową
maturą, z powodzeniem kontynuując tam naukę.
Szkoła gwarantuje wysoką jakość kształcenia, o czym świadczą wyniki egzaminów
gimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym 157 uczniów zostało zwycięzcami zawodów
wiedzy i sportowych a szkoła zajęła pierwsze miejsce wśród gdańskich gimnazjów
publicznych pod względem liczby laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Gimnazjum nr 25, posiada dwunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu oddziałów
dwujęzycznych, wykwalifikowaną kadrę do nauczania dwujęzycznego, pełne wyposażenie
szkoły w bazę dydaktyczną niezbędną do efektywnej edukacji dwujęzycznej. Nauczanie
dwujęzyczne prowadzone jest na 6 - 7 przedmiotach .
Aktualnie w szkole prowadzonych jest 21 oddziałów (po siedem na każdym poziomie),
z czego 4 są dwujęzyczne: po jednym w kl. II i III oraz dwa w kl. I
W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzenie 4 oddziałów dwujęzycznych klas
pierwszych realizujących autorskie programy nauczania. Uczniowie tych oddziałów będą
uczyć się na odpowiednim dla siebie poziomie językowym w 3 typach profilowanych
oddziałów dwujęzycznych do wyboru: Bilingual Inter Sudies, Bilingual Tech Studies, Media
Makers. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej www.gimnazjum25.pl.
Niewątpliwą zaletą Gimnazjum nr 25 jest także jego niezwykle korzystne położenie
pod względem komunikacyjnym. Szkoła znajduje się we Wrzeszczu przy ul. Kościuszki 8b.
Bardzo blisko znajdują się trasy przelotowe, tj. ul. Grunwaldzka, Słowackiego,
Rzeczypospolitej z przystankami autobusowymi i tramwajowymi oraz przystankami SKM
oraz Kolei Metropolitalnej. Usytuowanie szkoły pozwala uczniom z całego miasta i okolic
korzystać z edukacyjnej oferty dwujęzycznej.
Zachęcamy do skorzystania z tej unikatowej w skali Gdańska oferty edukacyjnej
opracowanej na podstawie 12 letniego doświadczenia szkoły w prowadzeniu kształcenia
dwujęzycznego opartej na znajomości preferencji uczniów i nowoczesnych metodach
nauczania.
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