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Gymnasium mit 
bilingualem-binationalem 
deutsch-polnischem  
Bildungsgang

AUGUSTUM ANNEN
GYMNASIUM GÖRLITZ

Vorraussetzungen  
für die Aufnahme 
1.   Interesse am Erlernen von  

Fremdsprachen 

2.   eine Bildungsempfehlung für die Fortset-
zung der Schullaufbahn am Gymnasium 

3.   möglichst Vorkenntnisse in Polnisch  
(nicht zwingend notwendig) 

4.    erfolgreiche Absolvierung einer  
Aufnahmeprüfung

   ausführliche Informationen zum  
Aufnahmeverfahren 

   Stundentafel in der Sekundarstufe 1

   Polnischunterricht und bilingualer Unterricht 

   Kurswahl in der Sekundarstufe 2 

   Präsentation der Begleitprojekte 

Eine Informationsveranstaltung  
für interessierte Eltern und Schüler 
findet jedes Jahr im Januar statt. 
Der genaue Termin wird über die 
Grundschulen und auf www.anne-
augustum.de bekannt gegeben.
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Lernangebote 
   Unterricht in Englisch und Polnisch mit  
jeweils vier Wochenstunden ab der 5. Klasse

   in den  Klassenstufen 5 und 6 der gesamte 
Unterricht in einer kleinen Gruppe (Halbklasse) 

   ab der 7. Klasse gemeinsamer Unterricht der 
deutschen und polnischen Schüler in vielen 
Fächern (Aufnahme von 14 Schülern aus 
Polen)

   Sprachunterricht grundsätzlich in nationalen 
Gruppen

   ab der 7. Klasse Unterricht im bilingualen 
Unterrichtsfach Geografie in Polnisch

   ab Klassenstufe 8 Wahl eines Profils aus dem 
Angebot der Schule (künstlerisch oder natur- 
wissenschaftlich) oder 3. Fremdsprache

   Wahl von 3 Leistungskursen, darunter  
Polnisch, in der Sekundarstufe II

Vorteile der Ausbildung 
im Bildungsgang 

   tiefgründiges Kennenlernen des Nachbarlan-
des, seiner Menschen, Kultur und Geschichte

   intensives und vertieftes Erlernen der polni-
schen Sprache

   Möglichkeit des leichteren Erlernens einer 
dritten Fremdsprache

   Erhöhung der Selbstständigkeit im Lernen

   Erwerb von interkulturellen Kompetenzen

   Vorbereitung auf ein Leben in der Europäi-
schen Union

   Erwerben  eines Zertifikates über die Teil-
nahme an einer vertieften Ausbildung

   Verbesserung der beruflichen Chancen in  
der Grenzregion

Zusatzangebote 
   Schullandheimaufenthalt zum gegenseitigen 
Kennenlernen am Beginn der 5. Klasse

   Projekttage in Klasse 5 und 6

   Schullandheimaufenthalt zum gegenseitigen 
Kennenlernen der binationalen Klasse am  
Beginn der Klassenstufe 7

   Skikurs in Klasse 7

   zweisprachige fächerverbindende Projekte 
und Bildungsreisen nach Deutschland, Polen 
und Großbritannien

   Betriebspraktikum in der Klassenstufe 9 in  
Betrieben und Einrichtungen des Nachbar- 
landes

   Möglichkeit der Nutzung von verschiedenen  
Zusatzangeboten der Schule (Kunst, Sport etc.)

   Möglichkeit der Teilnahme an:

 •   internationalen, aus EU-Mitteln finanzier-
ten Projekten  

 •   Wettbewerben in verschiedenen Fächern 
 •   Internationalem Sprachprojekt CertiLingua



Warunki przyjęcia  
do profilu 
1.   Zainteresowanie nauką  

języków obcych    

2.   Bardzo dobre wyniki  
w nauce  

3.   Znajomość języka niemieckiego  
na poziomie A1/A2 

4.    Zdanie egzaminu  
wstępnego 

Podczas spotkania bliższe informacje na temat: 

   rekrutacji 

   kursu języka niemieckiego 

   podziału godzin i przedmiotów w klasach 7-10 

   nauki dwujęzycznej 

   poziomu maturalnego 

   projektów edukacyjnych

Spotkanie informacyjne dla 
zainteresowanych rodzicow i 
uczniów odbywa się każdego roku 
we wrześniu. Dokładny termin 
podawany jest przez szkoły 
podstawowe i na stronie  
www.anne-augustum.de/pl 

Gimnazjum z dwujęzycznym- 
dwunarodowym polsko- 
niemieckim profilem  
kształcenia
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Oferta edukacyjna 
   nauka większości przedmiotów w języku 
niemieckim

   wspólne lekcje polskich i niemieckich  
uczniów przez wszystkie Iata nauki szkolnej

   lekcje języka ojczystego w oparciu o polską 
podstawę programową

   dodatkowe lekcje historii i geografii Polski  
w języku polskim

   od klasy 8 wybór zajęć profilowanych (profil 
artystyczny lub przyrodniczy) lub 3 języka 
obcego

   wybór trzech przedmiotów zaawansowanych 
na poziomie maturalnym

Zalety nauki w profilu 
   dokładne poznanie kraju sąsiedniego,  
jego mieszkańców, kultury i historii

   intensywna i poszerzona nauka języka  
niemieckiego i angielskiego

   możliwość nauki trzeciego języka obcego

   wzrost samodzielności w procesie uczenia się

   zdobycie kompetencji międzykulturowych

   przygotowanie do życia w Unii Europejskiej

   uzyskanie świadectwa maturalnego i certy-
fikatu potwierdzającego naukę w profilu

   możliwość podjęcia studiów w Niemczech,  
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

   większe szanse na rynku pracy

Oferta dodatkowa 
   kurs języka niemieckiego dla uczniów szkół 
podstawowych

   wycieczka integracyjna na początku klasy 7

   obóz narciarski w klasie 7

   dwujęzyczne miedzyprzedmiotowe projekty 
i wyjazdy edukacyjne do Polski, Niemiec i 
Wielkiej Brytanii

   praktyka zawodowa w klasie 9 w saksońskich 
zakładach pracy i instytucjach

   możliwość uczęszczania na oferowane przez 
szkołę zajęcia dodatkowe (artystyczne, 
sportowe, itp.)

   możliwość uczestnictwa w:

 •   międzynarodowych projektach finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej

 •   konkursach przedmiotowych

 •   międzynarodowym projekcie językowym 
CertiLingua


