
Dwujęzyczne Podlasie - program wychowania 

do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z terenu 

województwa podlaskiego

IX 2020 – VIII 2022



Środki na realizację

•Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
•OŚ PRIORYTETOWA III Kompetencje i kwalifikacje
•DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja
•PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej
•Typ 6 Realizacja zajęć dodatkowych i typ 7 doskonalenie
kwalifikacji nauczycieli
•Nabór wniosków – od 31 października 2019 roku
do 26 listopada 2019 roku



Diagnoza

1. Przedszkola przeprowadzają wśród rodziców 
i nauczycieli ankiety, które będą do
do pobrania na stronie CEN Białystok.

2. Wyniki ankiet należy niezwłocznie udostępnić 
organowi prowadzącemu.

3. Zgodę organu prowadzącego w formie skanu i wyniki 
ankiet należy wprowadzić przez formularz 
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie CEN.



Daty i formalności

28.10.19 r. - udostępnienie ankiet w zakładce Dwujęzyczne 
Podlasie na stronie CEN

12.11.19 r. godz. 15.00- przesłanie wyników ankiet i skanu 
zgody organu prowadzącego z adnotacją o zapoznaniu się 
z wynikami ankiet.

*Decyduje kolejność zgłoszeń.



Czas realizacji

• I rok trwania projektu IX 2020 – VIII 2021

• II rok trwania projektu IX 2021 – VIII 2022



Charakter działań
• Każde przedszkole przeprowadzi po 1 projekcie na rok.

• W projekcie zakłada się przynajmniej 2 spotkania w tygodniu 
przez 10 miesięcy.

• Projektem objęte zostają wszystkie dzieci.

• Projekt zakłada dwujęzyczny charakter doskonalenie
komptetencji kluczowych przy użyciu narzedzi TIK 
z uwzględnienim metodtyki projektu edukacyjnego.

• Bazą wyjściową projektów bedą zasoby
i narzędzia Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future



Dofinansowanie w ramach projektu

Dwujęzycznych zajęć dodatkowych, podnoszących jakość 
edukacji, realizowanych metodą projektu, 
doskonalących kompetencje kluczowe przy wykorzystaniu 
narzędzi TIK.

W tym: zakup sprzętu multimedialnego, licencji, 
materiałów dydaktycznych, materiałów przydatnych przy 
realizacji poszczególnych projektów.



Dofinansowanie w ramach projektu

Szkolenia nauczycieli w obszarze: doskonalenia kompetencji 
kluczowych, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w tym:

➢studia podyplomowe

➢kursy doskonalące

➢warsztaty

➢szkolenia z zakresy dwujęzyczności przygotowujące do 
pracy metodą “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”?

https://sklep.yellowhouseenglish.com/products/jezyk-angielski-w-placowce-ogolnodostepnej-jak-realizowac-program-powszechnej-dwujezycznosci


Wkład własny

• Minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych

• Są to środki niepieniężne (wykorzystanie na rzecz 
projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów 
(surowców)


