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Międzynarodowy projekt 
C4C - CLIL for Children (C4C)

Celem projektu C4C – CLIL for Children jest
zatem zaoferowanie przyszłym oraz
praktykującym nauczycielom szkół
podstawowych pełnego programu
szkoleniowego mającego na celu zwiększenie
ich wiedzy z zakresu zintegrowanego
nauczania przedmiotowo-językowego
z zakresu przyrody, geografii i matematyki.
Międzynarodowy projekt edukacyjny
C4C – CLIL for Children jest realizowany przez
Konsorcjum złożone z instytucji aktywnych
naukowo i organizujących szkolenia
metodyczne w zakresie nauczania języków
obcych oraz szkoły podstawowe z Włoch,
Polski, Portugalii i Rumunii.

Materiały opracowane przez 
Konsorcjum projektu C4C – CLIL for 

Chilldren, między innymi podręcznik 
dla nauczycieli CLIL w szkole 

podstawowej oraz dwa zestawy 
wskazówek, znajdą Państwo na 

stronie projektu wraz z filmami video 
(lekcja pokazowa CLIL, wykłady na 

temat metodologii CLIL).
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Zachęcamy do zapoznania się z materiałami C4C

www.clil4children.eu
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Część pierwsza podręcznika składa się z następujących 
rozdziałów:
1. CLIL w edukacji wczesnoszkolnej
2. Skuteczne wykorzystanie metodologii CLIL
3. Zasady planowania lekcji CLIL
4. Planowanie lekcji CLIL
5. Techniki budowania wsparcia (ang. scaffolding) i 
tworzenia materiałów CLIL
6. Monitorowanie i ocenianie w CLIL
7. Ewaluacja kursu dla nauczycieli CLIL w szkole 
podstawowej

Część drugą podręcznika stanowi pakiet 15 modułowych 
planów lekcji CLIL  z zakresu przyrody, geografii i 
matematyki wraz z materiałami dydaktycznymi dla dzieci.

Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych to materiał stanowiący 
praktyczny wstęp do zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (ang. Content 
and Language Integrated Learning – CLIL) przeznaczony dla nauczycieli, którzy nie mieli 
wcześniej możliwości dokształcenia się w zakresie metodologii CLIL i nie posiadają żadnego 
lub mają niewielkie doświadczenie. Materiał w nim zawarty opiera się o trzy istotne 
założenia, które projekt C4C – CLIL for Children przyjął za kluczowe: wsparcie nauczyciela w 
jakościwym i efektywnym nauczaniu za pomocą metodologii CLIL, wdrażanie rozwiązań 
technologicznych w nauczaniu i uczeniu się oraz istotny wzrost umiejętności językowych z 
zakresu języka angielskiego na poziomie UE.

Celem podręcznika jest zaprezentowanie w przystępny sposób przykładów dobrych 
praktyk oraz materiałów dydaktycznych, aby pomóc nauczycielowi:
• zaplanować aktywności uczniów w czasie lekcji,
• zaobserwować i ocenić zachowanie uczniów i proces przyswajania przez nich wiedzy, 
• monitorować wyniki pracy za pomocą metodologii CLIL. 

Podręcznik dla nauczycieli 
CLIL w szkołach 
podstawowych

Podręcznik został stworzony na podstawie
wcześniejszych wyników pracy zaplanowanych w
ramach projektu C4C – CLIL for Children:
• raportu dotyczącego aktualnego zastosowania

metodologii CLIL w nauczaniu w szkołach
podstawowych w krajach partnerskich,

• spisu Otwartych Zasobów Edukacyjnych do
wykorzystania w kształceniu CLIL w szkole
podstawowej,

• wskazówek na temat tworzenia materiałów 
dydaktycznych oraz planów lekcji,

• wskazówek na temat wdrażania i stosowania 
metodologii CLIL w szkołach podstawowych. 

Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik pomoże
nauczycielom zrozumieć, jak wdrażać CLIL w ich
własnym kontekście nauczania
wczesnoszkolnego, co przyczyni się do
podniesienia innowacyjności nauczania treści
przedmiotowych i językowych za pomocą
metodologii CLIL.

Materiały C4C dla nauczycieli są dostępne na
stronie projektu www.clil4children.eu
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