
CLIL 

Content and Language Integrated 

Learning  

 (zintegrowane nauczanie języka 

obcego i przedmiotów) 

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 



Kompetencje językowe. 

Co wpływa na wyniki 

Czynniki pozaszkolne Czynniki szkolne 

 Geo - językowe-bliskość 

jezykowa, wieloznaczności 

 Społeczne: język mediów 

 Domowe: znajomość 

języków u rodziców 

 

 

 Systemowe: długość nauki 

 Organizacyjne: projekty, 

wymiany językowe 

 Metodyczne: użycie języka 

obcego na lekcji 

 

 

 

Wspieranie  

realizacji  

podstawy programowej 

Zwiększanie kontaktu z 
językiem (media, wymiany) 

Promowanie komunikacji w języku na 
lekcji 



CLIL… !?  

Zdobywanie nowej wiedzy zgodnie z 
podstawą programową i jednoczesne 
obcowanie z językiem obcym 

 Język jest narzędziem, a nie jedynym celem 
nauczania 

Skupiając się na kompetencjach 
pozajęzykowych uczymy języka „przy 
okazji” – najskuteczniejsza strategia 
nauczania 

Autentyczne treści to autentyczne emocje 



Kwalifikacje językowe nauczycieli do 

nauczania dwujęzycznego 

Dyplom studiów wyższych zawodowych/ 

magistra / lingwistyka stosowana/ dyplom 

studiów z kraju danego języka 

świadectwo znajomości danego języka 

obcego w zakresie co najmniej 

podstawowym, o którym mowa w 

załączniku do rozporządzenia (B2) 



Praktyczne przykłady z nauczania 

dwujęzycznego 
 Przykłady Video z lekcji: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-
Mto8Lf3Cuo  

 http://kolebuk.blogspot.com/2012/11/clil-z-elementami-geografii.html 

 

  Słowniczek ze słowami kluczowymi + pytania 

 Instrukcje klasowe w j. obcym 

 tekst źródłowy w języku obcym + dyskusja 

 (Należy skrócić tekst i używać słów/języka znanego uczniom tak,  aby 
znaczenie nowych pojęć mógł rozpoznać z kontekstu 

 

 debaty 

 Slajdy w j. obcym + objaśnienia w j. ojczystym 

 Obcojęzyczne schematy/opisy do ilustracji 

 Projekty dwujęzyczne (uczeń zbiera materiały po polsku i uzupełnia je 
stopniowo materiałami w języku obcym) 
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Użyteczne strony internetowe 







Użyteczne strony internetowe 

http://www.planet-science.com/  

http://letsclil.blogspot.com/search?updated
-max=2013-06-
09T22:22:00%2B02:00&max-results=7 

http://www.ted.com/  

http://www.macmillan.pl/voices/bank-
materialow-dodatkowych  

https://www.macmillan.pl/files_catalog/02
_szkola_podstawowa_klasy_1-
3/tiger/1/Tiger1_AB_u5_wm.pdf  
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CLIL… ! Dlaczego warto? 

 buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich 
zrozumienie, 

 rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur, 

 podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność 
komunikacji ustnej, 

 rozwija zainteresowanie wielojęzycznością, 

 sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw, 

  umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem 
docelowym, 

 nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka, 

  raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z 
nimi, 

 różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć, 

 stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się 
zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu. 



ZALETY ZAGROŻENIA 

 motywacja dla nauczycieli do 
samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

 większa możliwość znalezienia pracy 
dla nauczycieli z szerokimi 
kwalifikacjami 

 tworzenie w szkole zaplecza dla 
współpracy międzynarodowej 
(wymiana, projekty) 

 uświadomienie uczniom i rodzicom, że 
język to narzędzie 

  większy prestiż i konkurencyjność 
szkoły 

 lepsze wyniki nauczania z języka 
obcego 

  lepsze perspektywy życiowe i 
zawodowe uczniów 

 przeciążenie uczniów zbyt dużą 
liczbę godzin w klasach 
dwujęzycznych• 

 tworzenie klas zbyt elitarnych  

 demotywacja słabszych uczniów do 
pracy 

 dodatkowe obciążenie nauczyciela 
– konieczność przygotowania 
materiałów i pomocy 

 brak systemu wynagrodzenia dla 
nauczycieli prowadzących zajęcia 
bilingwalne 

 brak możliwości kontynuacji nauki 
na tym poziomie po ukończeniu 
klasy dwujęzycznej 
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