
Wybierz dla dziecka język walijski

Czym jest edukacja oparta na języku walijskim? 

Być może nie brał(a) Pan(i) wcześniej pod uwagę szkół z walijskim językiem wykładowym. Co takie 
szkoły mogą zaoferować Panu(-i) dziecku?

Szkoły z walijskim językiem wykładowym umożliwiają całkowite opanowanie języka walijskiego. W 
trakcie codziennych zajęć szkolnych dzieci zachęca się do używania języka walijskiego, a lekcje prowadzi 
się w trybie dwujęzycznym.   

Szkoły z walijskim językiem wykładowym szczycą się swoją wielojęzycznością i dają dzieciom 
możliwość rozwijania maksymalnej liczby umiejętności. 

W szkołach opartych na języku walijskim głównym językiem nauczania jest właśnie walijski. Język 
angielski nauczany jest także jako pierwszy język we wszystkich grupach wiekowych z wyłączeniem 
oddziałów podstawowych. 

Dzieci kończące szkołę podstawową z wykładowym językiem walijskim posługują się biegle językiem 
walijskim i angielskim oraz mają możliwość używania obu języków w całym procesie nauczania.  
Udowodniono, że jest to najskuteczniejszy sposób nauki języków obcych.

98% uczniów kształcących się w szkołach z wykładowym językiem walijskim na terenie Newport 
pochodzi z rodzin, w których nie mówi się po walijsku. 

Ponieważ rodzice nieposługujący się językiem walijskim stanowią większość, wszelkie materiały 
przekazywane przez szkoły drukowane są zarówno w języku walijskim jak i angielskim.  
Szkoły w Newport oferują też wsparcie dla rodzin, których językiem nie jest ani walijski, ani angielski.
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Czy posłanie mojego dziecka do szkoły z wykładowym  
językiem walijskim jest korzystne?  

Posłanie dziecka do szkoły z wykładowym językiem walijskim niesie ze sobą wiele korzyści. Wynikają 
one z przynależności do społeczności szkolnej, która promuje naukę języków obcych. 

Badania wykazują, że dorastanie z możliwością osłuchiwania się więcej niż jednego języka poprawia 
rozwój dzieci we wczesnym wieku i stwarza im większe szanse na odnoszenie sukcesów w nauce. 

Nauka języków w wczesnym wieku ułatwia kontynuację nauki kolejnych języków. Dzieci kształcące 
się szkołach z wykładowym językiem walijskim na terenie Newport często pochodzą z różnych 
środowisk i mogą mówić już innym językiem. Te dodatkowe umiejętności językowe pomagają 
dzieciom w nauce szkolnej zarówno w zakresie nauki języka walijskiego jak i angielskiego.  

Badania sugerują, że mózg osoby posługującej się więcej niż jednym językiem jest zdrowszy. Dzieci 
władające więcej niż jednym językiem mają lepsze zdolności koncentracji i są mniej podatne na 
rozkojarzenia.  

Posługiwanie się językiem walijskim zwiększa szanse otrzymania pracy na terenie Walii. 25% 
osób zatrudnionych w Newport pracuje w sektorze publicznym, na którym spoczywa obowiązek 
świadczenia usług w języku walijskim. 

Umiejętność posługiwania się językiem walijskim stwarza Panu(-i) również  
większe szanse na uzyskanie dyplomu i pracę w intratnym zawodzie,  
np. lekarza, w porównaniu z osobami, które nie władają językiem walijskim.

Shereen tak opisuje  
swoje doświadczenia

 
“W szkołach jest wielu rodziców, którzy  

nie mówią po walijsku. Wyruszacie we wspólną 
podróż. Szkoły zawsze służą pomocą i przesyłają 

nam materiały w obu językach.    
Zawsze można liczyć na wsparcie!” 
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Jaką szkołę z walijskim językiem wykładowym mogę wybrać?   

Wszystkie obecnie działające szkoły z walijskim językiem wykładowym w Newport  
plasują się w ścisłej czołówce szkół na terytorium Walii pod względem wyników.

We wrześniu 2021 r. w miejsce byłej Caerleon Lodge Hill Infant School otworzy się całkiem nowa szkoła 
podstawowa z wykładowym językiem walijskim. Początkowo działać w niej będą jedynie oddziały przedszkolne i 
zerówkowe. Szkoła będzie mięć nazwę Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli. 

Po rozpoczęciu swojej działalności Caerleon Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli przeniesie się następnie do nowo 
wyremontowanego budynku szkolnego, który obecnie zajmuje szkoła podstawowa Pillgwenlly Primary School. 

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli będzie pierwszą szkołą z wyspecjalizowaną bazą zasobów edukacyjnych 
przeznaczoną do wspierania dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi.

W szkole znajdzie się również specjalna jednostka edukacyjna, która pozwoli dzieciom ze szkół z wykładowym 
językiem angielskim na przyspieszoną naukę walijskiego w systemie nauczania opartym właśnie na języku 
walijskim. 

Nowa szkoła z wykładowym językiem walijskim posiada wiele nowych możliwości wspierania 
społeczności w samym sercu Pill. Należą do nich między innymi nauka języka walijskiego dla rodziców.  

Więcej informacji na temat konkretnych szkół podstawowych znajdziecie Państwo poniżej:

Ysgol Gymraeg Casnewydd 
01633 290270  @YsgolGCasnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
01633 414694  @IforHael

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
01633 850804  @BroTeyrnon

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli 
01633 850804


