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Drogi Rodzicu, Drodzy Rodzice, 
 
Wiemy, Ŝe Twoje dziecko jest dla Ciebie najwaŜniejsze. 
A czy Ty zastanawiałeś się, co jest obecnie najwaŜniejsze dla Twojego dziecka?  
 
Znamy odpowiedź na to pytanie: EDUKACJA, czyŜ nie? 
 
A co to tak naprawdę znaczy w dzisiejszych czasach?  
 
Naszym zdaniem to z pewnością dobra szkoła. 
 
Zatem jak ją wybrać? Na co zwrócić szczególną uwagę?   
 
Postaramy się pomóc Ci w wyborze.  
 

Nasza TOP PIĄTKA to: 
 
1. Bezpieczeństwo  
2. Języki obce 
3. Wybór zajęć dodatkowych  
4. Nauka w małych grupach 
5. Szkoła sukcesu 
 

 

CZWÓRKA – NAUKA W MAŁYCH GRUPACH 
 
Jednym z naszych niewątpliwych atutów są zajęcia w małych grupach. Jest to szczególnie 
ważne w nauczaniu języków obcych, a w tym się właśnie specjalizujemy. Każdy z naszych 
uczniów ma szanse na większą interakcję w komunikowaniu się zarówno z innymi uczniami 
jak i z nauczycielem, a to stanowi najkrótszą drogę do osiągnięcia sukcesu, w tym przypadku 
do optymalnego opanowania języka obcego. W małych grupach nauczyciele bez problemu  
mogą rozpoznać  potencjał i możliwości swoich uczniów, a co za tym idzie indywidualizować 
proces nauczania. W małych klasach przyjazna atmosfera na zajęciach sprzyja efektywnej 
nauce, każdy uczeń ze swoimi potrzebami jest zauważony, a problemy z dyscypliną, jeżeli w 
ogóle takie się zdarzają, można bardzo szybko rozwiązać. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z pozdrowieniami Dyrektor Szkoły 
Dr Grzegorz Balawajder 

 
 

Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, www.gimnazjum.opole.pl 
  

‘Nauka w małych grupach jest, moim zdaniem 
przyjemniejsza. Małe klasy szybciej się 
integrują, co tworzy bardzo fajną atmosferę, a 
nauczycielom lepiej się z taką klasą 
współpracuje.’ Karolina 

 

‘Na początku pierwszej klasy nie podobało mi 
się to, że chodzę do małej szkoły i małej klasy. 
Nie widziałem nic fajnego w tym, że małej 
grupie nauczyciel może zapytać cię prawie na 
każdej lekcji. Teraz patrzę na to inaczej, jak na 
niezłą motywację do nauki ;-)’ Mateusz 

‘Mam problemy z niektórymi przedmiotami 
dlatego dla mnie nauka w małych grupach jest 
bardzo ważna. Kiedy tylko potrzebuję, 
nauczyciel poświęca mi więcej czasu i wyjaśnia 
temat jeszcze raz.’ Kuba 
 

‘Dzięki temu, że uczę się w małej szkole, gdzie 
są małe klasy, nauczyciele dostrzegli moje 
zdolności językowe. Indywidualnie traktują 
moje potrzeby i zawsze dostaję dodatkowe 
zadania do zrobienia w domu lub na lekcji kiedy 
skończę, na przykład pisać test wcześniej niż 
reszta klasy.’ Paulina 
 


