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Podręcznik dla 
nauczycieli oraz 

zestawy wskazówek 
znajdują się na stronie 

projektu C4C, gdzie 
dodatkowo można 
skorzystać z takich 

materiałów, jak: lekcje 
video, ćwiczenia, czy 
linki do materiałów 

online.

Biuletyn C4C - CLIL for Children 
Czerwiec 2018

22 czerwca - w Auditorium di Santa Apollonia we włoskiej 
Florencji ponad 130 osób wzięło udział w Spotkaniu Finałowym 
projektu CLIL for Children. Dla nauczycieli szkół podstawowych 
była to doskonała okazja do szkolenia i dyskusji na temat 
metody CLIL.

Konferencję otworzyli Giovanni BIONDI, 
przewodniczący INDIRE (Włoska Narodowa Agencja 
Erasmus+) oraz Paola FASANO, ze Scolastic Office
regionu Toskanii. Gisella LANGÈ z Ministerstwa 
Edukacji zaprezentowała doświadczenia CLIL we 
Włoszech i na całym świecie. Letizia CINGANOTTO 
(pracownik naukowy INDIRE) omówiła strategie 
dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
metodologii CLIL. Partnerzy przedstawili materiały C4C: 
Margarida MORGADO (Uniwersytet Castelo Branco, 
Portugalia) zaprezentowała „Przeznaczony dla 
nauczycieli podręcznik metodologii CLIL w szkole 
podstawowej - część 1", a Weronika Szubko
(Uniwersytet Łódzki, Polska) dokonała analizy pakietu 
15 planów lekcji z „Podręcznika dla nauczycieli 
metodologii CLIL w szkole podstawowej – część 2”. 
Paolo Lippi (Giunti Psychometrics, Włochy)
zademonstrował jak używać “kursu C4C online”. Tytuł 
debaty przy okrągłym stole brzmiał „Nauczanie metodą 
CLIL”. Dyskusję koordynowała Sabra DE LUCA ASHWELL 
(The Language Center, Todi, Włochy), a udział wzięli 
nauczyciele ze Scoala Gimnaziale Alexandru Davila, 
Direzione Didattica Aldo Moro w Terni, Direzione
Didattica w Todi,  Agrupamento de Escolas Gardunha i
Xisto, Fundão, oraz Szkoły Podstawowej nr 199 w 
Łodzi. Konferencja Finałowa zakończyła się dwoma 
warsztatami: "Gry w CLIL" prowadzonym przez Adrianę
LAZAR (Uniwersytet w Pitesti, Rumunia), oraz
„Opowiadania, opowiadanie i CLIL" przygotowanym 
przez Paolę TRAVERSO (Giunti Psychometrics).

http://doc.clil4children.eu



Materiały C4C można pobrać tutaj:

www.clil4children.eu

Podręcznik może służyć jako uzupełnienie szkolenia 
nauczycieli, zarówno bezpośredniego jak i na odległość, 
lub być używany przez nauczycieli uczących metodą CLIL 
według potrzeb. Celem Podręcznika jest prezentacja 
przykładów dobrych praktyk i dostarczenie kart pracy. 
Część 1 Podręcznika składa się z następujących części :
• Wstęp: metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej
• Efektywne metodologie CLIL 
• Wybrane zasady i język użyteczny w planowaniu lekcji 

CLIL
• Planowanie lekcji CLIL
• Materiały do technik wsparcia oraz materiały do CLIL
• Monitorowanie i ocenianie w CLIL
Część 2 Podręcznika zawiera Pakiet 15 planów lekcji ze 
wskazówkami dla nauczyciela stworzonymi  dla projektu 
C4C przez zaangażowanych nauczycieli CLIL, pracowników 
naukowych i edukatorów.

Przeznaczony dla nauczycieli podręcznik metodologii CLIL w szkołach 
podstawowych (odtąd nazywany Podręcznikiem) jest dwuczęściowym 
praktycznym wstępem do CLIL dla nauczycieli języka obcego oraz treści 
przedmiotowych, którzy nie posiadają żadnej, lub jedynie znikomą wiedzę o CLIL.
Jego cel jest zgodny z trzema głównymi intencjami projektu CLIL: wspieraniem 
nauczycieli w zapewnianiu nauczania wysokiej jakości, doskonaleniem wdrażania 
technik cyfrowych do nauczania i uczenia się, oraz poprawą znajomości języka 
angielskiego na poziomie UE.
Podręcznik jest inspirowany lokalnymi badaniami nad potrzebami i sytuacją 
partnerów projektu finansowanego ze środków Erasmus+ o nazwie CLIL for 
CHILDREN: Włoch, Polski, Portugalii i Rumunii. Respondenci, którzy wypełnili 
Kwestionariusz C4C sygnalizowali potrzebę powstania łatwo dostępnego kursu  
metodologii CLIL, który zapewniałby wszechstronne szkolenie z efektywnego 
tworzenia materiałów i planów lekcji CLIL dla szkoły podstawowej. Kurs opiera się 
na praktycznym podejściu i pokazuje na przykładach jak tworzyć materiały i 
scenariusze lekcji CLIL zaprojektowane specjalnie dla szkoły podstawowej.

Podręcznik na temat metodologii
CLIL w szkole podstawowej 

przeznaczony dla nauczycieli 

Podręcznik powstał również w oparciu o 
wcześniejsze materiały opracowane w projekcie, 
które można pobrać ze strony 
www.clil4children.eu, a mianowicie:
• Aktualny Raport (C4C, 2016) dotyczący 

używania metodologii CLIL w szkołach 
podstawowych w wyżej wymienionych krajach

• Przewodnik po Otwartych Zasobach 
Edukacyjnych (OERs) z dziedziny  CLIL dla szkół 
podstawowych (C4C, 2016)

• Wskazówki dotyczące tworzenia materiałów 
CLIL i scenariuszy lekcji dla szkoły 
podstawowej (C4C, 2017)

• Wskazówki dotyczące sposobu używania CLIL 
w szkołach podstawowych (C4C, 2017)

• Pakiet 15 planów lekcji C4C (C4C, 2017), 
zawarty w części 2 Podręcznika.

Podręcznik skupia się wyłącznie na angielskim jako  
języku, który ma być integrowany z trzema 
obszarami treści przedmiotowych w edukacji 
wczesnoszkolnej (5-12 rok życia): przyrodą, 
geografią i matematyką.
Podręcznik jest adresowany do czynnych nauczycieli 
angielskiego, nauczania wczesnoszkolnego i 
nauczycieli wyżej wymienionych przedmiotów. 
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