
 

 

 
 
 

 

 
C4C – CLIL for Children 
Erasmus+   PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  Numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Strona 1 z 43 

 

 

 

 

 

IO4 – 2/A5  

Wskazówki na temat 

wdrażania i stosowania 

metodologii CLIL w szkołach 

podstawowych 
 

 

P7 – University of Pitesti 



 

 

 
 
 

 

 
C4C – CLIL for Children 
Erasmus+   PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  Numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Strona 2 z 43 

 
 
Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

 

Publikacja współfinansowana z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja finansowana z 
środków finansowych na naukę w latach 2016 - 2018 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego 
współfinansowanego. Numer projektu: 3577/Erasmus+/2016/2. 
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1 Wstęp  

Niniejszy dokument stanowi zbiór wskazówek dotyczących implementacji metodologii CLIL w 

szkołach podstawowych i zawiera krótki opis projektu C4C – CLIL for Children, w ramach którego 

został stworzony, ogólną charakterystykę metodologii CLIL, listę korzyści płynących z jej 

wykorzystania w nauczaniu w szkole podstawowej, zbiór zasad stosowania gwarantujący jej 

efektywność oraz możliwe wyzwania z związane z wdrożeniem i stosowaniem meotodologii CLIL 

w szkołach podstawowych. 
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2 Projekt C4C – CLIL for Children  

Projekt C4C – CLIL for Children (www.clil4children.eu) jest realizowany dzięki grantowi 

przyznanemu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu 

ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacja szkolna, współpraca na rzecz 

innowacyjności i wymiany dobrych praktyk (Numer Projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017) na 

okres 3 lat, od 2015 do 2018. Konsorcjum, złożone z instytucji aktywnych naukowo i 

organizujących szkolenia metodyczne w zakresie nauczania języków obcych oraz ze szkół 

podstawowych z Polski, Portugalii, Rumunii oraz Włoch, pracowało nad szeregiem materiałów 

na temat wdrożenia metodologii CLIL w szkole podstawowej, również w oparciu o wykorzystanie 

Otwartych Zasobów Edukacyjnych. 

 

Zjawisko globalizacji wymaga nowego podejścia do edukacji, aby przygotować uczniów do 

funkcjonowania w wielojęzycznych, zglobalizowanych przestrzeniach. W tym celu, poza 

umiejętnością posługiwania się językiem ojczystym, potrzebują również kompetencji i płynności 

w komunikowaniu się w językach obcych. Metodologia CLIL (ang. Content and Language 

Integrated Learning), ogólnie zdefiniowana jako podejście do nauczania, w którym zarówno 

treści przedmiotowe, jak i treści językowe nauczane są za pomocą dodatkowego języka (Coyle 

2005), może pomóc dzieciom w osiągnięciu umiejętności komunikacyjnych bez dodatkowego 

obciążania szkolnego harmonogramu. Wprowadza uczniów w celowe, innowacyjne i znaczące 

doświadczenia w zakresie nauki. Istnieje wiele zalet natury poznawczej i językowej związane z 

implementacją metodologii CLIL w szkole: nauka myślenia i uczenia się w języku obcym oraz 

posługiwania się tym językiem w celu sprawnej komunikacji w zakresie różnych tematów 

przedmiotowych. 

 

Można spojrzeć na CLIL na wiele sposobów: jako na metodologię, podejście pedagogiczne, 

podejście edukacyjne, innowacyjną praktykę w danym kontekście edukacyjnym lub jako jeden 

konkretny, międzyprzedmiotowy projekt edukacji dwujęzycznej o charakterze integracyjnym. 

http://www.clil4children.eu/
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CLIL jest często opisywany jako każda aktywność nastawiona na uczenie się (np.: poprzez 

realizację projektu, modułu, tematu lub motywu), która łączy w sobie treści przedmiotowe i 

językowe. 

 

W celu efektywnego wdrażania metody CLIL do szkół należy propagować ją i zaznajamiać 

nauczycieli z jej założeniami poprzez kursy, warsztaty i szkolenia, w tym szkolenia online. Analiza 

potrzeb przeprowadzona w krajach partnerskich we wstępnej fazie projektu, wykazała iż 

nauczyciele szkół licealnych, a nie podstawowych, są grupą docelową większości kursów z 

zakresu metodologii CLIL. Celem projektu C4C – CLIL for Children jest wypełnienie tej luki i 

przygotowanie kompleksowego programu szkoleniowego dla czynnych i przyszłych nauczycieli 

szkół podstawowych zainteresowanych nauczaniem metodą CLIL. 

 

Wspomniane badania, które zostały przeprowadzone podczas wstępnej fazy projektu składały 

się z dwóch części. Pierwsza, dotyczyła aktualnego zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu 

w szkołach podstawowych w krajach partnerskich. Druga, stanowiła spis Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych (ang. Open Educational Resources) do wykorzystania w kształceniu CLIL w szkole 

podstawowej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie wśród nauczycieli wynikające z raportów, 

które powstały na podstawie tych badań, Konsorcjum C4C przygotowało następujące materiały:  

 

 zestaw wskazówek na temat tworzenia materiałów dydaktycznych oraz planów lekcji 

CLIL dla szkół podstawowych, 

 zestaw wskazówek na temat wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach 

podstawowych, 

 podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych wraz z pakietem 15 planów 

lekcji zawierającym materiały dydaktyczne dla uczniów, 

 kurs online na temat metodologii CLIL zawierający materiały video. 
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Projekt C4C – CLIL for Children jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, chcących 

podwyższyć swoje kompetencje i poszerzyć wiedzę z zakresu nauczania metodą CLIL. Jest 

również przeznaczony dla organizacji przeprowadzających szkolenia nauczycielskie oraz dla 

wszystkich osób zainteresowanych edukacją wczesnoszkolną i nauczaniem języków obcych – 

rodziców, wydawców materiałów edukacyjnych czy badaczy. 
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3 Raporty na temat metodologii CLIL  

Raporty opracowane podczas wstępnej fazy projektu C4C – CLIL for Children to dwa dokumenty, 

z których pierwszy stanowi opracowanie na temat aktualnego zastosowania metodologii CLIL w 

nauczaniu w szkołach podstawowych w krajach partnerskich, drugi natomist przyjął formę spisu 

Otwartych Zasobów Edukacyjnych z zakresu przyrody, geografii i matematyki do wykorzystania 

w kształceniu CLIL w szkole podstawowej. 

 

Raport dotyczący aktualnego zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych (IO1, 

1/A4) został opracowany na podstawie czterech raportów narodowych przygotowanych przez 

partnerów z Włoch, Polski, Portugalii i Rumunii. Łączy on dwa badania źródeł wtórnych na temat 

CLIL, wyniki ankiety przeprowadzonej głównie w krajach partnerskich i innych krajach Unii 

Europejskiej oraz przykłady dobrej praktyki odnoszącej się do europejskiego doświadczenia we 

wdrażaniu CLIL do edukacji w szkole podstawowej. Wyniki te ukazały ogromne zapotrzebowanie 

zarówno na szkolenia, jak i materiały dydaktyczne na temat CLIL wśród nauczycieli szkół 

podstawowych i innych zainteresowanych grup. Ankietowani Kwestionariusza C4C 

zasygnalizowali, że doceniliby łatwo dostępny kurs na temat metodologii CLIL, który 

zaoferowałby wyczerpujące szkolenie w sposobie efektywnego opracowania materiałów i 

planów lekcji CLIL w szkole podstawowej. Wyrazili oni również zainteresowanie uczestnictwem 

w kursach i warsztatach online.   

 

Spis istniejących Otwartych Zasobów Elektronicznych do wykorzystania w nauczaniu CLIL w 

szkole podstawowej (IO2, 2/A4) jest wynikiem pracy czterech głównych partnerów projektu C4C 

– CLIL for Children z Włoch, Polski, Portugalii i Rumunii. Partnerzy przeprowadzili analizę 90 

Otwartych Zasobów Edukacyjnych z zakresu przedmiotów takich jak przyroda, geografia i 

matematyka dostępnych w ich krajach oraz w krajach sąsiadujących (m.in. w Czechach, w 

Niemczech czy w Hiszpanii). Każdy z wyselekcjonowanych zasobów, zarówno w formie 
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kompletnych planów lekcji wraz z  materiałami dydaktycznymi, jak i pojedynczych zadań, gier, 

ćwiczeń interaktywnych, został poddany ewaluacji zgodnie z opracowanymi w ramach projektu 

kryteriami, co pozwoliło na zweryfikowanie ich jakości i przeznaczenia. Raport zawiera również 

zestaw wskazówek dotyczących efektywnego wykorzystania metodologii CLIL, ocenia zebrane 

plany lekcji oraz materiały dydaktyczne pod kątem klarownych kryteriów oceny oraz odnośniki 

do ocenianych materiałów. Spis zawiera kilka różnych rodzajów Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych CLIL dla uczniów, jak również użyteczne materiały dla nauczycieli CLIL.  

 

Partnerzy projektu C4C – CLIL for Children przeprowadzili również analizę dostępnej literatury 

na temat metodologii CLIL, m.in. publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach 

naukowych i tych dostępnych online. Ogólne wnioski wynikające z wyżej wymienionych badań i 

aktywności mających na celu pozyskanie informacji na temat nauczania metodą CLIL w Polsce i 

krajach partnerskich jednoznacznie wskazują na: a) ogromne zapotrzebowanie w zakresie 

szkoleń/warsztatów/kursów dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz przyszłych nauczycieli 

szkół podstawowych oraz b) niedostatek materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz  

dydaktycznych dla uczniów, które byłyby przystosowane do nauczania metodą CLIL na 

najwcześniejszych etapach edukacji szkolnej. Badania potwierdzają potrzebę praktycznych 

kursów pokazujących nauczycielom, krok po kroku, w jaki sposób mogą wprowadzić CLIL do 

swoich klas tak, aby ich uczniowie najbardziej na tym skorzystali. W wywiadach, nauczyciele 

wykazywali większe zainteresowanie warsztatami i kursami online niż tradycyjnymi wykładami 

dotyczącymi CLIL. 
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4 Charakterystyka metodologii CLIL 

Metoda CLIL odnosi się do metodologii nauczania promującej zintegrowane kształcenie 

przedmiotowo-językowe. Jest stosunkowo innowacyjnym podejściem do nauczania w szkołach 

podstawowych w Europie, które łączy w sobie treści przedmiotowe z nauką języka obcego i 

stwarza niezwykle stymulujące dla dzieci środowisko uczenia się. Stosując definicję Mehisto 

(2008), CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych 

przedmiotów. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak przyroda czy matematyka uczy się w 

języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego 

języka obcego. CLIL może być realizowany przez nauczyciela języka obcego, który integruje treści 

ponadprzedmiotowe lub przez nauczyciela innego niż język obcy przedmiotu, który z kolei 

wykorzystuje język jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie. Innym 

wariantem jest współpraca obu nauczycieli. Kluczową cechą metody CLIL, którą C4C – CLIL for 

Children jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie kompetencji w 

zakresie języka obcego. 

 

Uczenie się języka obcego w naturalny sposób 

Nauka języka obcego przychodzi dzieciom z łatwością, jeśli odbywa się w otoczeniu, w którym 

język jest naturalnym narzędziem w komunikacji nastawionej na osiągnięcie celu, a nie celem 

samym w sobie. W klasach uczonych metodą CLIL, dzieci zdobywają i utrwalają wiedzę we 

własnym tempie. Mehisto twierdzi, że CLIL oferuje uczniom, w każdym wieku, możliwość 

zachowania naturalności w rozwoju językowym, która opiera się na innych formach nauki niż 

tradycyjne nauczanie języków obcych. Ta właśnie naturalność procesu przyswajania języka może 

znacząco zwiększyć motywację uczniów do nauki w ogóle oraz stanowi podstawę sukcesu 

metody CLIL (Mehisto i in. 2008). 
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Otwarte podejście do wykorzystywania języka obcego w komunikacji 

Uczniowie uczą się języka obcego poprzez wykorzystywanie go do tworzenia zadań, 

rozwiązywania problemów, czy realizowania projektów. W metodzie CLIL, nacisk nie jest 

położony na opanowanie w sposób perfekcyjny zasad i struktur gramatycznych oraz słownictwa, 

a raczej na komunikacji, która jest naturalnym celem, dla którego ludzie wykorzystują język. 

Traktując go jako narzędzie do dzielenia się swoimi opiniami z innymi, uczniowie budują w sobie 

pozytywne nastawienie, które skutkuje zwiększoną motywacją do nauki języków obcych. 

 

Umiejętności kognitywne a nauka języka obcego 

W metodzie CLIL, uczniowie są motywowani do zadawania pytań takich jak dlaczego i jak coś się 

dzieje, co, jak twierdzi Bloom, rozwija ich procesy mentalne wyższego rzędu. Uczeń musi 

zapamiętać pojęcie zanim je zrozumie, zrozumieć zanim go użyje, użyć nim je zanalizuje, 

zanalizować zanim je oceni. Dopiero, kiedy dane pojęcie zostanie zapamiętane, zrozumiane, 

wykorzystane w praktyce, zanalizowane i ocenione, uczeń może podjąć się samodzielnej pracy 

twórczej. Całemu temu procesowi towarzyszy język obcy. Według Mehisto, CLIL nie wspiera 

jedynie rozwoju kompetencji językowych u dzieci, ale również rozwój ich umiejętności 

kognitywnych (procesów myślowych). Zdolność myślenia w różnych językach wzbogaca i 

poszerza ich spojrzenie na rzeczywistość. 
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5 Zalety implementacji CLIL w szkołach podstawowych  

W celu podkreślenia pozytywnego wpływu metody CLIL na wszystkich jej uczestników, korzyści 

z niej płynące zostały przedstawione z podziałem na beneficjentów. Wśród zalet metody CLIL 

wymienia się między innymi: wysoką motywację uczniów, rozwój umiejętności samodzielnej 

pracy nad językiem, innowacyjność oraz współpracę między nauczycielami z różnych środowisk. 

 

5.1 Korzyści dla dzieci 
Zgodnie z artykułem, który ukazał się w czasopiśmie naukowym International CLIL Research 

Journal zatytułowanym “Coping with CLIL: Dropouts from CLIL Streams in Germany”, 

metodologia CLIL posiada następujące zalety: 
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Rozwój wiedzy językowej i przedmiotowej 

Metoda CLIL pozwala uczniom używać języka w sposób niezwykle naturalny i celowy, efektywnie 

przetwarzać informacje, negocjować znaczenie oraz samodzielnie budować swoją wiedzę. Łączy 

w sobie elementy podejścia konstruktywistycznego oraz uczenia się we współpracy. Metoda CLIL 

opiera się o stworzenie zajęć i środowiska klasowego o charakterze bilingualnym, w którym 

uczniowie używają zarówno języka ojczystego, jak i obcego. 

 

Rozwój umiejętności poznawczych 

Metoda CLIL nie tylko pozwala szybciej przyswoić język obcy, ale również sprzyja wspieraniu 

rozwoju umiejętności poznawczych uczniów. Oprócz rozwijania kreatywności w zakresie 

korzystania z języka obcego w realizacji określonych celów, CLIL daje możliwość samodzielnego 

tworzenia reguł oraz doświadczania języka osadzonego w określonym kontekście tematycznym. 

 

Rozwój komunikacji i wiedzy międzykulturowej 

Będąc połączeniem nauczania językowego i przedmiotowego metoda CLIL jest ściśle związana z 

komunikacją międzykulturową oraz wiedzą o kulturze. Podczas zajęć uczniowie stykają się z 

innością, świadomie ją zauważają i nabywają do niej pozytywnego nastawienia. Dzięki niej 

uczniowie są w stanie dostrzec kontekst międzynarodowy oraz lepiej zrozumieć relację między 

językiem a społeczeństwem. 

Co więcej, spojrzenie na omawiane zagadnienie z różnych perspektyw buduje ich wiedzę, 

świadomość i pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego dzieci świata. Metoda CLIL ułatwia 

uczniom nawiązywanie komunikacji międzykulturowej, jednocześnie uwrażliwiając ich oraz 

ucząc o różnicach między narodami. Dzięki temu uczniowie czują się częścią społeczeństwa 

europejskiego i jest im łatwiej odnaleźć się w kontekście międzynarodowym. 
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Promowanie aktywnego uczenia się 

W metodzie CLIL uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu nauczania i uczenia się. 

Nauczyciele są swego rodzaju przewodnikami pokazującymi im drogę bez wskazywania 

gotowych rozwiązań. Zadaniem uczniów jest współpraca i interakcja umożliwiające 

rozwiązywanie problemów i wspólną realizację nowych pomysłów. Język natomiast służy 

dzieciom jako narzędzie do komunikacji i stanowi integralną część procesu nauczania. 

Nauczyciel rezygnując z roli przywódcy przyjmuje rolę mentora, który przygotowuje uczniów do 

stawienia czoła późniejszym wyzwaniom rynku pracy, na którym umiejętność pracy przy 

projektach jest coraz wyżej ceniona, szczególnie na gruncie międzynarodowym. CLIL pozwala 

uczniom doświadczyć wspólnego rozplanowywania pracy, korzystania ze źródeł (takich jak 

Internet) oraz rozwiązywania problemów w sposób aktywny i twórczy. 

 

Rozwijanie strategii uczenia się, komunikowania i umiejętności społecznych 

Metoda CLIL oferuje nauczycielom cały wachlarz technik, strategii i form pracy, które mogą 

wykorzystywać w czasie lekcji. Ich cechą wspólną jest połączenie nauczania treści 

przedmiotowych z językowymi oraz skupienie się na rozwijaniu w uczniach umiejętności 

komunikacji. Uczniowie, którzy są zainteresowani omawianym na lekcji tematem oraz mają 

wystarczające zaplecze językowe aby o nim porozmawiać chętnie komunikują się ze sobą w 

języku obcym, co sprzyja głębszemu zrozumieniu nauczanych treści oraz swobodnemu 

przepływowi wiedzy. To właśnie poprzez interakcję uczniowie wypracowują strategie społeczne, 

komunikacyjne i strategie uczenia się. 

 

Budowanie autonomii uczniów 

Jednym z głównych celów w implementacji metody CLIL jest wykształcenie autonomii uczniów, 

która pozwoli im samodzielnie rozwijać umiejętności, poszerzać wiedzę i dochodzić do 



 

 

 
 
 

 

 
C4C – CLIL for Children 
Erasmus+   PARTNERSTWA STRATEGICZNE (AKCJA 2)  Numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Strona 14 z 43 

rozwiązań konkretnych problemów i zadań. Dzięki interaktywnej i kooperatywnej naturze pracy 

CLIL pomaga uczniom w zdobyciu pewności siebie, podnosi ich samoocenę oraz wykształca w 

nich poczucie odrębności i umiejętność planowania własnej pracy. 

 

5.2 Korzyści dla nauczycieli  
 

Rozwijanie i stosowanie technik nauczania komunikatywnego  

W nauczaniu komunikacyjnym (ang. Communicative Language Teaching - CLT) najważniejszy jest 

uczeń. Na podstawie jego potrzeb komunikacyjnych określane są cele i metody szkolenia 

nauczyciela. Podstawową wartością jest indywidualizm ucznia i zapewnienie mu przestrzeni do 

nauki poprzez odkrywanie i stosowanie wiedzy w praktyce. W klasie CLT często pojawia się pod 

postacią zadań opartych o pracę w parach bądź grupach, które wymagają umiejętności 

negocjacji i kooperacji w ramach wykonywania ćwiczeń mających na celu usprawnić płynność 

wypowiedzi uczniów, czy angażowania się w odgrywanie scenek sytuacyjnych lub rozsądnie 

skonstruowanych zadań doskonalących gramatykę oraz utrwalających słownictwo i wymowę. 

 

Rozwijanie i stosowanie wybranych metodologii w nauczaniu treści przedmiotowych  

Konstruktywistyczne i kooperatywne środowisko nauczania opiera się na interakcji oraz 

przepływie wiedzy między uczniami zamiast na ścisłym wykonywaniu poleceń podanych przez 

nauczyciela. Takie podejście zachęca uczniów do otwartości na innych, ich pomysły, ich  

perspektywę oraz ich kulturę. Tego typu środowiska idealnie wpisują się w założenia metodologii 

CLIL i jej czterech filarów – Treści, Komunikacji, Umiejętności poznawczych i kultury (ang. 

Content, Communication, Cognition and Culture). 
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Stosowanie modelu 4C Coyle’a (ang. the 4Cs) w materiałach dydaktycznych 

Zgodnie z definicją Coyle’a (2005) istnieją cztery podstawowe filary, na których opiera się 

podejście CLIL. Są to 4C (ang. the 4 Cs): Treść (ang. Content), Komunikacja (ang. Communication), 

Umiejętności poznawcze (ang. Cognition), Kultura (ang. Culture).  Każdy plan lekcji powinien 

zawierać, oprócz treści przedmiotowych, aktywność wspierającą rozwój przynajmniej jednego z 

wyżej wspomnianych filarów CLIL. 

TREŚĆ: Język obcy jest przyswajany dzięki treściom tematycznym, które zachęcają do aktywnej 

nauki przedmiotu. Skupienie się na nauce języka nie polega na uczeniu się struktur lub zasad 

gramatycznych, ale na nabywaniu języka w rzeczywistym kontekście (w metodzie CLIL język obcy 

wykorzystuje się jako narzędzie do rozwiązywania zadań). 

KOMUNIKACJA: Nauczyciel kładzie nacisk na skuteczne nauczanie języka obcego  w celu jego 

natychmiastowego wykorzystania w autentycznej komunikacji. Język jest używany jako medium 

do wykonywania zadań, rozwiązywania problemów, opracowywania projektów, a także do 

wyrażania pomysłów. 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE: Język obcy (np. angielski) jest używany jako język, w którym uczeń 

myśli równolegle z językiem ojczystym. Gra on dużą rolę w procesach myślowych, wzbogaca 

rozumienie pojęć z zakresu uczonych treści przedmiotowych. 

KULTURA: Uczenie się języka obcego polega na poznawaniu kultury, w której ten język jest 

używany i zestawianiu jej z kulturą własnego kraju. Umiejętność efektywnego wykorzystania 

języka obcego służy do komunikacji i myślenia i jest kluczową kompetencją niezbędną do 

funkcjonowania w wielojęzycznych, zglobalizowanych przestrzeniach. 

 

Współpraca między nauczycielami – nauczanie w tandemie i przygotowywanie zajęć  

Metodologia CLIL sprzyja indywidualnym i instytucjonalnym sposobom pracy nauczycieli. 

Nauczyciele powinni angażaować się we współpracę, aby pomóc uczniom zrozumieć powiązania 
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między przedmiotami i zobaczyć spójny charakter wiedzy. Stąd konieczne jest stworzenie 

warunków współpracy nauczycieli języka obcego, najczęściej angielskiego, i nauczycieli innych 

przedmiotów, którzy powinni: 

 

 czerpać z podobieństw pomiędzy poszczególnymi przedmiotami (w zakresie treści 

przedmiotowych, narzędzi pedagogicznych i procesów uczenia się) i pokazywać te 

relacje międzyprzedmiotowe na różne sposoby, 

 rozwijać współpracę pracowników dążących do osiągnięcia podwójnych korzyści dla 

programu nauczania i rozwoju zawodowego, 

 przyczyniać się do tworzenia szerokiego wachlarza możliwości nauczania i uczenia się, 

mieszczących się w ramach poszczególnych przedmiotów i w odniesieniu do 

konkretnych tematów lub bloków tematycznych w ramach stosowanych programów 

nauczania, 

 pozwalać nauczycielom na ocenę i refleksję nad ich własnym sposobem nauczania, jak 

również na pomysłowość i innowacyjność w planowaniu programu nauczania, 

 ułatwiać tworzenie wspólnej wizji wśród nauczycieli, dyrekcji i organów zarządzających 

poprzez znaczące współdziałanie na wszystkich poziomach nauczania (Savage 2011: 42). 

 

Rozwój zawodowy nauczyciela 

Metoda CLIL zwiększa możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli, jeśli wyrażą oni chęć wzięcia 

udziału w kursach i warsztatach takich, jak ten przygotowany w ramach projektu C4C – CLIL for 

Children. W niektórych państwach, istnieje także oferta programów wymiany, stypendiów oraz 

kompletnych szkoleń nauczycielskich. Dzięki powyższym możliwościom nauczyciele mogą lepiej 

zrozumieć założenia i korzyści płynące z implementacji metodologii CLIL oraz poszerzyć swoją 

ogólną wiedzę dydaktyczną. 
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5.3 Korzyści dla szkoły 
 

Zwiększone zainteresowanie ofertą szkoły 

Szkoła, w której nauczanie CLILowe zostanie wdrożone czasowo lub na stałe niewątpliwie  

skorzysta na poszerzeniu swojej oferty o kompleksowy i zbilansowany program nauczania 

kładący nacisk na równoczesny rozwój językowy oraz przedmiotowy. Uczniowie będą zachęceni 

do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w społeczności poprzez wypełnianie 

określonych praktycznych zadań. 

 

Możliwości dla lokalnej społeczności  

Społeczność lokalna zyska wykwalifikowanych pracowników zmotywowanych do ciągłego 

poszerzania swoich kompetencji i zdolnych do pracy w środowisku międzynarodowym. 

Absolwenci szkół oferujących nauczanie metodą CLIL będą posiadali nie tylko wymaganą wiedzę 

przedmiotową, ale również znajomość języka obcego oraz umiejętność współpracy w grupach 

wielokulturowych. 

 

Większe zaufanie do szkół jako instytucji 

Wprowadzenie metody CLIL do szkoły zwiększy jej efektywność w odpowiedzi na potrzeby 

nowoczesnego społeczeństwa w ogóle oraz lokalnej społeczności. Będzie również wsparciem dla 

intelektualnego rozwoju uczniów, ich umiejętności rozwiązywania problemów oraz zwiększy ich 

świadomość wielokulturową. 

 

Zwiększenie atrakcyjności szkoły  

Metodologia CLIL może zostać wdrożona w szkołach różnego typu, zarówno państwowych, jak I 

prywatnych. Może ona zostać wdrożona na zróżnicowane okresy czasu, jako pojedycze działania 

włączone w program nauczania lub jako nieobowiązkowe przedmioty dodatkowe w szkole 
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średniej. Zarówno nauczanie konkretnych przedmiotów, modułów tematycznych, jak i 

uruchomienie niezależnych projektów może opierać się o metodologię CLIL, co wpłynie na 

wzrost atrakcyjności oferty szkoły w oczach lokalnej społeczności. 

CLIL jako zajęcia dodatkowe 

Implementacja metodologii CLIL w szkole podstawowej opiera się o rozszerzenie programu 

nauczania. Metoda CLIL jest niezwykle elastyczna i sprzyja uczeniu wszelkich treści 

przedmiotowych, ponieważ obejmuje zróżnicowane metody i modele nauczania i może w łatwy 

sposób zostać zaadaptowana do umiejętności, potrzeb, zainteresowań i wieku uczniów. Zajęcia 

CLIL sprawdzają się w każdej grupie uczniów i mogą być prowadzone na różnych poziomach 

zaawansowania w ramach różnych dziedzin nauki. Mogą zatem stanowić integralną część 

nauczania zintegrowanego lub być wykorzystywane jako zajęcia dodatkowe, w czasie których 

treści przedmiotowe uczone są wyłącznie za pomocą języka obcego. 
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6 Efektywne wdrażanie metodologii CLIL w szkołach 

podstawowych 

Celem tej sekcji jest przedstawienie najważniejszych praktycznych wskazówek mających ułatwić 

zarówno nauczycielom, jak i uczniom odnaleźć się w procesie wdrażania metodologii CLIL w 

szkole. Poniżej znajdują się strategie, które warto wykorzystywać w trakcie implementacji 

nauczania metodą CLIL oraz takie, których należy unikać w pracy z dziećmi. 

6.1 Sposoby wdrażania metodologii CLIL 
 

Przedstawienie metody CLIL innym nauczycielom w szkole podstawowej  

Aby zrozumieć wartość i potencjał jaki wnosi implementacja metodologii CLIL w szkole 

podstawowej należy zrozumieć czym jest, jakie niesie ze sobą korzyści i jakie stawia wyzwania. 

Dobrym pomysłem jest wyjaśnienie głównych założeń nauczania metodą CLIL w czasie zebrań, 

zorganizowanie obserwacji lekcji pokazowej, czy zaangażowanie uczniów w promowanie swoich 

CLILowych projektów w szkole. 

 

Wyjaśnianie uczniom dlaczego uczenie się języków obcych jest ważne  

Jedną z kluczowych zalet stosowania metody CLIL jest widoczny wzrost motywacji u uczniów, 

który wynika z faktu, że użycie języka obcego przez uczniów wynika z autentycznej potrzeby 

komunikacji, na przykład w celu wymiany informacji lub rozwiązania problemu. Zanim uczniowie 

rozpoczną pracę metodą CLIL, nauczyciel powinien wytłumaczyć im jak istotne jest 

wprowadzenie języka obcego do ich codziennych zajęć i jakie korzyści z jego znajomości będą 

czerpać w przyszłości. Można skorzystać z różnorodnych technik wyjaśniania, np.: 

zaprezentować plakat, wykonać projekt, przeprowadzić dyskusję na tematy z zakresu roli języka 

w społeczeństwie czy wielokulturowości. 

Wspieranie uczniów podczas lekcji CLIL  
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Ponieważ dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają zazwyczaj zróżnicowane potrzeby w zależności 

od wieku, poziomu językowego, czy cech indywidualnych, zadaniem nauczyciela jest 

przeprowadzenie ich przez proces wdrażania nauczania za pomocą metody CLIL tak, aby każdy z 

nich czuł się bezpiecznie i swobodnie. Wybór technik stosowanych w ramach nauczania metodą 

CLIL powinien być dopasowany do różnych stylów uczenia się i potrzeb językowych grupy. 

 

Stopniowe wprowadzanie języka obcego 

W celu stworzenia bezpiecznego i swobodnego środowiska, w którym dzieci przyswajają wiedzę, 

ekspozycja na język obcy powinna następować stopniowo. Uczniowie mogą sami zdecydować, 

w którym momencie zamierzają zacząć używać języka obcego, a kiedy poczują się niepewnie 

móc swobodnie wrócić do języka ojczystego. Aby pomóc im w procesie akwizycji, nauczyciel 

powinien ustanowić pewne rutynowe zachowania w klasie oraz regularnie powtarzać 

wprowadzane słownictwo i struktury gramatyczne. W metodzie CLIL istotne jest również 

pozytywne nastawienie uczniów do języka obcego, należy więc proponować dzieciom atrakcyjne 

zadania takie, jak gry, ćwiczenia oparte na Metodzie Reagowania Całym Ciałem (TPR), czy 

odgrywanie ról. Tego typu ćwiczenia pozwolą dzieciom na bardziej naturalne wykorzystywanie 

języka obcego do komunikacji. 

 

Dobór materiałów dydaktycznych do wieku i potrzeb uczniów 

Nauczyciel powinien dobierać materiały dydaktyczne dla uczniów dostosowując je do wieku 

dzieci, ich poziomu językowego, umiejętności poznawczych, zasobu wiedzy przedmiotowej oraz 

różnych stylów uczenia się.  W zależności od powyższych czynników, uczniowie mogą realizować 

ten sam temat na różne sposoby, np. pisząc referat, nagrywając podcast, czy przygotowując 

plakat lub prezentację. 
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Wykorzystywanie konkretnych narzędzi w zarządzaniu lekcją 

Nauczyciel powinien zawsze posługiwać się poleceniami w języku obcym prowadząc lekcje CLIL 

w sposób efektywny. Pozwoli to na zwiększenie ekspozycji dzieci na język obcy oraz pozwoli im 

przyzwyczaić się do środowiska dwujęzycznego w czasie lekcji CLIL. Co więcej, może prowadzić 

również do powstania autentycznej potrzeby komunikacji w języku obcym, na przykład, kiedy 

uczeń spóźnia się na zajęcia, będzie próbował dostosować się do zasad panujących w czasie lekcji 

CLIL i wyjaśnić powód spóźnienia w języku obcym. 

 

Organizacja lekcji według zasady 4C 

Przy planowaniu zajęć bądź wyszukiwaniu/tworzeniu materiałów dydaktycznych CLIL należy 

pamiętać o czterech filarach, na których opiera się cała metoda CLIL, tj. Treść, Komunikacja, 

Umiejętności poznawcze i Kultura. Każde zajęcia powinny być zbudowane tak, aby poza treścią 

opierały się przynajmniej o dwa inne komponenty, takie, jak na przykład komunikacja i wiedza 

na temat kultury. 

 

Rutynowe zachowania na początku, w trakcie i na zakończenie lekcji CLIL  

Ustalanie powtarzalnego porządku lekcji, który obowiązuje już od pierwszych aż do ostatnich 

zajęć sprawia, że uczniowie czują się bezpiecznie, ponieważ wiedzą dokładnie czego oczekiwać 

podczas lekcji CLIL. Rutynowe aktywności mogą być stosowane w różnych momentach zajęć 

CLIL, na przykład rozpoczęcie lub koniec lekcji mogą być zawsze sygnalizowane poprzez 

piosenkę, pytanie o pogodę danego dnia, prośba o opowiedzenie historii z poprzednich zajeć, 

czy quiz sprawdzający nową wiedzę prowadzony przez klasową maskotkę. 

 

Rutynowe wykorzystywanie języka obcego w klasie  

Powtarzalność jest również istotna w przypadku poleceń i instrukcji nauczyciela. Podczas 

dawania rutynowych poleceń już od pierwszych zajęć można wykorzystywać gesty oraz mimikę 
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twarzy, aby pomóc dzieciom zrozumieć instrukcje podawane w języku angielskim. Taka zasada 

pozwoli również prawie całkowicie uniknąć używania języka ojczystego przez uczniów. Innym 

sposobem jest zapisanie instrukcji i rutynowych zwrotów na małych samoprzylepnych 

karteczkach oraz przyklejenie ich do tablicy tak, aby uczniowie mogli, w razie potrzeby, mieć je 

w zasięgu wzroku. 

 

Dobrym pomysłem jest utworzenie zestawu gotowych zwrotów w języku angielskim, które mogą 

być wykorzystywane w czasie zajęć do podstawowej komunikacji w klasie: 

 

 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  Good morning!, Hello everyone!, Who is absent today?  

Let’s start! 

 W TRAKCIE LEKCJI:  Get out your books., Open your books at page…, Turn to page…. 

Look at exercise … on page …., Look at line/picture…. 

Let’s say it together., All together!, This row/group…., Say it 

again, please!, The whole sentence, please., Your turn., Louder 

please., In English, please. 

What’s…/in English?, In English, please.  

Come here., Go back to your place., Stand up., Sit down., Hands 

up/down, Hurry up. 

Close the door, please., Open the window, please.  

Come in., Get out, Just a minute. 

 POCHWAŁY:   Good., Fine., That’s (much) better.  

Well done!, Great!, Excellent!, Very good., That’s very nice.  

It’s all right – don’t worry., Try again. 

 

 POLECENIA DO ĆWICZEŃ:  Can you read this?, Who can read this sentence? 

Go on., Say it after me.  
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Read John’s part, Mary, Write/Copy that in your notebooks.  

Who wants to write that on the board?, How do you spell this? 

 POLECENIA DO GIER:  Who’s your partner?, Has everyone got a partner?  

Sit back-to-back., Don’t show it to your partner.  

Change partners/places with ….,  

Are you ready?, Whose turn is it?, Take it in turns. 

You’re next., Start now., Guess.,  

It’s time to stop.. Have you finished? 

 DYSCYPLINA:   Quiet, please!, Stop talking/playing.,  

Don’t do that please., Stop that., Don’t be silly.  

Give that to me, please. 

 ZAKOŃCZENIE LEKCJI:  That’s all for now/today., You can go now.  

Let’s stop now., Put your books away.  

See you on Monday., Have a nice weekend! 

 

Strategie komunikacji uczniów  

Jeśli chcesz uniknąć problemów z komunikacją podczas lekcji CLIL, naucz swoich uczniów 

kluczowych zwrotów i strategii komunikacyjnych w języku angielskim, które mogą być pomocne 

jeśli pojawią się kłopoty z porozumiewaniem się. Zachęcaj uczniów do zapamiętania i używania 

gotowych struktur, takich jak: 

What page?, What did you say?, I don’t know. 

We don’t understand this/that., Excuse me, I don’t understand. 

We’ve finished., We haven’t finished. 

Shall I help him/her?  

How do we say ... in English? How do we spell...? 
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Można też nauczyć dzieci w jaki sposób wykorzystywać gesty w komunikacji, a także 

parafrazować lub opisywać to, co chcą powiedzieć. Strategie komunikacyjne mogą okazać się 

wyjątkowo przydatne również w czasie pracy w parach lub grupach. 

 

Komunikatywne metody nauczania  

Interakcja między uczniami pomaga im w zrozumieniu oraz zapamiętaniu nowych funkcji 

językowych. Komunikatywne nauczanie języka koncentruje się na komunikacji i jest 

zorientowane na ucznia. W klasie często przybiera formę pracy w parach i grupach, która 

wymaga negocjacji i współpracy pomiędzy uczniami, działań opartych na płynności wypowiedzi, 

które pozwalają uczniom rozwijać pewność siebie oraz na odgrywaniu ról, w których uczniowie 

ćwiczą i rozwijają funkcje językowe. W metodzie CLIL, największy nacisk kładzie się na rozwój 

kompetencji komunikacyjnych, czyli łatwość i skuteczność wypowiedzi. Uczniowie nie muszą 

osiągnąć perfekcji językowej w zakresie struktur gramatycznych ani wymowy, aby być w stanie 

wspólnie dyskutować i rozwiązywać problemy w języku obcym. Zadaniem nauczyciela jest 

zapewnienie uczniom warunków sprzyjających komunikacji poprzez wyznaczanie im 

konkretnych zadań do zrealizowania, używanie metod takich, jak “think, pair, shair” oraz 

motywowanie ich do podejmowania obcojęzycznej interakcji z innymi uczniami. 

 

Zadania i strategie sprzyjające różnym stylom uczenia się  

Podczas układania planów lekcji CLIL, nauczyciele powinni wprowadzić do każdej z nich elementy 

odpowiadające różnym stylom uczenia się. Większość klas składa się z dzieci, które preferują 

zróżnicowane style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny lub dotykowy. Oto kilka 

ćwiczeń i strategii, które można wykorzystać w pracy z każdym z powyższych typów ucznia: 

WZROKOWIEC: używaj materiałów wizualnych podczas lekcji, np. materiałów graficznych 

rozwieszonych na ścianach, plakatów, zdjęć, rysunków, przedmiotów, kart z obrazkami, 

organizerów graficznych, itd. 
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SŁUCHOWIEC: wykorzystuj nagrania na płytach CD i filmy, opowiadania, piosenki, rymowanki, 

naukę na pamięć i dryle; pozwalaj uczniom regularnie pracować w parach i małych grupach. 

KINESTETYK: posłuż się ćwiczeniami fizycznymi, konkursami, grami planszowymi, odgrywaniem 

ról, itp.; przeplataj czynności, które wymagają od uczniów spokojnego siedzenia z czynnościami, 

które pozwalają im się poruszać i być aktywnymi. 

DOTYKOWIEC: używaj gier planszowych i karcianych, pokazów, przedmiotów, projektów, 

odgrywania ról, itp.; daj uczniom do zrobienia ćwiczenia podczas słuchania lub czytania, na 

przykład poproś ich, aby wypełnili tabelę, kiedy słuchają prezentacji lub opisali wykres podczas 

czytania. 

 

Techniki nauczania CLIL 

Dwutorowe podejście CLIL wymaga od nauczyciela połączenia technik wspierających uczenie się 

języka obcego oraz technik wspierających efektywne przyswajanie treści przedmiotowych (np.: 

nauczanie autonomiczne, kooperatywne, itp.). Budowanie pośrednich etapów nauczania polega 

na użyciu pewnych strategii mających na celu ułatwienie uczniowi zrozumienie języka 

mówionego i przedstawianych za jego pomocą treści. Poniżej opisane są przykłady technik 

wsparcia: 

Wsparcie w rozwoju ekspresji werbalnej 

Według Echevarria i in. (2008, 2010) nauczyciele pracujący metodą CLIL powinni dostosować 

swój język tak, aby odpowiadał poziomowi uczniów oraz wybrać takie metody nauczania, które 

umożliwiłyby dzieciom aktywne uczestnictwo w lekcji:  

 używaj języka dostosowanego do poziomu uczniów, ale nie upraszczaj go za bardzo, 

zamiast tego, mów wolniej, wydłużaj przerwy między zdaniami, powtarzaj i stosuj 

parafrazy, 

 wykorzystuj mimikę, gesty, naśladuj zachowania i ruchy pomagając uczniom zrozumieć 

znaczenie z kontekstu , 
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 stosuj powtórzenia oraz synonimy i parafrazuj zdania, aby wspierać zrozumienie 

nauczanych treści, 

 stosuj modele prawidłowego użycia języka zarówno w zakresie struktur, jak i wymowy, 

 wspieraj użycie języka obcego poprzez wykorzystanie języka ojczystego (nauczyciel 

powinien komunikować się z uczniami w języku obcym podczas całej lekcji CLIL, 

wracając jednak do języka ojczystego, jeśli jest taka potrzeba oraz w początkowych 

stadiach implementacji metodologii CLIL – na przykład w czasie omawiania 

eksperymentów), 

 podawaj kluczowe słownictwo i struktury gramatyczne, jednak nie w formie list słówek 

do opanowania, a w formie fiszek lub obrazków aktywujących wiedzę dzieci w zakresie 

omawianego tematu, które zostaną zaprezentowane w czasie lekcji CLIL na tablicy lub 

na ścianie, 

 wykorzystuj wspierające metody reagowania na błędy, na przykład poprzez 

powtórzenie tego samego zdania w poprawny sposób lub poproszenie dziecka o 

samodzielne skorygowanie błędu, 

 daj uczniom odpowiednią ilość czasu na odpowiedź, niektóre dzieci potrzebują więcej 

czasu niż inne aby przyswoić treści przedmiotowe w języku obcym oraz wyrazić swoje 

myśli, 

 przechodź z języka ojczystego na obcy i odwrotnie, szczególnie na wczesnych etapach 

implementacji CLIL pozwalaj uczniom komunikować się w języku ojczystym lub używać 

obu języków naprzemiennie (nauczyciel może podać model przetłumaczonego z języka 

ojczystego zdania, jeśli uczniowi zabraknie środków do wyrażenia myśli), 

 oferuj alternatywne sposoby wyrażania zrozumienia i braku zrozumienia – uczniowie 

mogą wyrazić swoje myśli na przykład poprzez gesty lub symbole obrazkowe. 
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Wsparcie w rozumieniu treści przedmiotowych  

Te techniki wsparcia (Echevarria i in. 2008) powinny być zawsze stosowane w celu ułatwienia 

zrozumienia nowych treści przedmiotowych oraz zwiększenia zaangażowania uczniów: 

 wybierz i dostosuj treści przedmiotowe do poziomu rozwoju intelektualnego i 

umiejętności poznawczych uczniów – korzystaj z technik odkrywania i rozwiązywania 

problemów podczas wprowadzania nowych treści, 

 powołuj się na wcześniejszą wiedzę i doświadczenia uczniów odwołując się do ich 

zainteresowań i pasji, 

 definiuj i określaj cele prezentowanych treści przedmiotowych i językowych razem z 

uczniami – możesz skorzystać z tabeli KWL (ang. K: what I know – co wiem, W: what I 

want to know – co chcę wiedzieć, L: what I learned – czego się nauczyłem/am) (Olgle 

1986). 

 wykorzystuj techniki wizualizacji, na przykład wykresy, język ciała, gesty czy programy 

do symulacji komputerowej, które pomagają dzieciom w pełniejszym zrozumieniu 

omawianych w czasie lekcji CLIL pojęć, 

 zamiast stosować długie, skomplikowane wyjaśnienia w języku obcym, pozwól uczniom 

odkryć wiedzę samodzielnie poprzez zadania praktyczne, na przykład słuchanie, 

mówienie, czytanie, oglądanie, wycinanie, przyklejanie, eksperymentowanie, 

wybieranie, rysowanie, itp., 

 pozwól uczniom dyskutować lub pracować nad treściami przedmiotowymi w języku 

ojczystym, na przykład podczas współpracy lub negocjowania z rówieśnikami, 

 powtarzaj kluczowe słownictwo oraz pojęcia prezentowane podczas lekcji w ramach 

uczenia nowych treści przedmiotowych – wyświetl je, zrób mini quiz w formie gier, 

piosenek, rymowanek, które omawiają treści tematyczne w atrakcyjny sposób, 

 regularnie sprawdzaj, czy uczniowie rozumieją prezentowane treści i dawaj informację 

zwrotną – systematycznie obserwuj wypowiedzi uczniów i weryfikuj zadania 

wykonywane przez dzieci podczas lekcji CLIL, 
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 dawaj klarowne polecenia do zadań – najlepiej ustanowić rutynowe czynności I 

struktury, z których korzystasz w czasie zajęć prowadzonych metodą CLIL, 

 pokazuj, w jaki sposób wykonać ćwiczenia, podaj konkretny przykład i sformułuj na tej 

podstawie polecenie do zadania,  

 sprawdzaj czy uczniowie rozumieją polecenia, na przykład prosząc ich o ponowne 

wyjaśnienie lub podanie przykładu rozwiązania dla reszty klasy. 

 

Wsparcie w procesie uczenia się 

Poniższe techniki wspierają autonomię ucznia oraz są pomocne we wspieraniu uczniów w 

procesie nabywania wiedzy poprzez wskazywanie im strategii uczenia się uwzględniających 

różne style uczenia się i ich potrzeby: 

 użyj technik przeglądania (czytanie w celu uchwycenia głównej myśli – ang. skimming)  i 

przeszukiwania (czytanie w celu znalezienia konkretnych informacji – ang. scanning) – 

zachęć uczniów do skupienia się na informacjach, których szukają, bez zwracania uwagi 

na nieznane słowa podczas uzupełniania tabelki na dany temat, 

 ucz sposobów pracy dobranych do konkretnych treści – zachęć uczniów do 

przeprowadzenia ankiety i przedstawienia jej wyników na wykresie 

 używaj elementów graficznych takich, jak osie czasowe, diagramy, mapy semantyczne, 

itp., które dostarczają uczniom struktur, w których mogą zapisać (lub do których mogą 

wkleić) informacje odczytane z obrazka, 

 korzystaj z mnemotechniki, na przykład wprowadzaj krótkie wierszyki, łamańce 

językowe lub konkretne słowa pomagają uczniom zapamiętywać kluczowe pojęcia 

poprzez skojarzenia (My –jak Mercury, Very – jak Venus, Monkey – jak Mars, itp.), można 

zachęcić uczniów do wymyślania własnych sekwencji. 
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6.2 Czego unikać w implementacji nauczania metodą CLIL 
 

Nie oddzielaj treści językowych i treści przedmiotowych 

W nauczaniu metodą CLIL zarówno treści językowe, jak i przedmiotowe są tak samo istotne. 

Wyzwaniem wydaje się być zrównoważenie obu tych komponentów w taki sposób, aby 

umiejętności z obu zakresów były rozwijane w jednakowym stopniu. Należy zatem unikać 

sytuacji, w której lekcja CLIL koncentruje się na rozwijaniu umiejętności językowych bez 

systematycznego utrwalania treści przedmiotowych. Zasada 4C's Coyle'a opisana we 

wcześniejszych częściach tego opracowania wychodzi naprzeciw takiego typu problemom i 

pomaga nauczycielom utrzymać należytą równowagę między komponentem językowym i 

przedmiotowym. 

 

Nie koncentruj się na zagadnieniach gramatycznych  

Przywiązuj większą wagę do płynności wypowiedzi niż do jej poprawności – w nauczaniu CLIL-

owym koncentrujemy się przede wszystkim na efektywnej komunikacji, zakładając, że większa 

poprawność językowa pojawi się z czasem. Uczniowie z założenia mają zapewnioną dużą 

ekspozycję na język obcy zarówno w aspekcie odbioru jak i w produkcji komunikatów, a 

popełnianie przez nich błędów jest naturalnym procesem w nabywaniu umiejętności 

komunikacyjnych w języku obcym. W nauczaniu CLIL istotne jest jednak to, aby zadania stawiane 

przed dziećmi w czasie zajęć budziły w nich naturalną i autentyczną potrzebę komunikowania 

się w języku obcym w  dążeniu do realizacji wyznaczonego przez nauczyciela celu. 

 

Nie tłumacz nowego słownictwa na język polski 

Słownictwo niezbędne podczas lekcji prowadzonych metodą CLIL powinno być wprowadzane w 

odpowiednim kontekście, który określa bądź podpowiada znaczenie pojedynczych wyrazów. 

Uczniowie przyswajają nowe słowa w języku obcym ponieważ potrzebują ich do rozwiązania 

konkretnego problemu, co powoduje, że sama potrzeba użycia konkretnych słów motywuje ich 
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do opanowania nowego słownictwa, a dany kontekst, w którym się ono pojawia, ułatwia im 

proces zapamiętywania. Co ważne, samodzielne odkrywanie znaczenia danego słowa pozwala 

na efektywniejsze zapisanie go w pamięci długotrwałej. 

 

Korzystaj z pomocy wizualnych, mediów i rozwiązań technologicznych  

Pomoce wizualne w nauczaniu CLIL są aspektem kluczowym – pomagają uczniom w rozumieniu 

przekazywanych treści oraz wzmacniają ich motywację do nauki. Treści przedmiotowe mogą 

zostać zaprezentowane w formie obrazków, zdjęć, map czy wykresów, co stanowi atrakcyjne 

uzupełnienie informacji przekazywanych ustnie lub pisemnie. Materiały wizualne mogą też 

wspierać lub zastępować pełne instrukcje do zadań pozwalając uczniom na bardziej samodzielną 

pracę. Co więcej, wykorzystanie rozwiązań technologicznych i różnych mediów znacząco wspiera 

nauczyciela w poszukiwaniu źródeł materiałów dydaktycznych oraz wsparcia pedagogicznego. 

 

6.3 Współpraca z rodzicami 
 

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat sposobów, w jakie nauczyciel może najpełniej 

przekazywać informacje na temat metodologii CLIL rodzicom uczniów w szkole podstawowej 

oraz jak pomóc rodzicom, którzy chcieliby się zaangażować w pracę w domu ze swoimi dziećmi 

nad materiałem omawianym w czasie lekcji CLIL.  

 

Informowanie rodziców o założeniach metodologii CLIL 

Niektórzy rodzice mogą obawiać się nowych rozwiązań w nauczaniu w szkole podstawowej, 

takich, jak uczenie się przez ich dzieci treści przedmiotowych za pośrednictwem języka obcego. 

Nauczyciel powinien wyjść naprzeciw potrzebom i obawom rodzica, informując go o zasadach i 

założeniach programu nauczania opartego o metodę zarówno przed, jak i podczas wdrażania 

metodologii CLIL. Odpowiednimi metodami mogą być: 
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 ulotki z informacjami o CLIL jako metodologii i programie CLIL, który ma być wdrożony 

w danej placówce, 

 zapraszanie rodziców na lekcje pokazowe CLIL. Warto poinformować rodziców o tym, 

jak organizowane są lekcje CLIL i jak oni sami mogą wspierać swoje dzieci, podając 

konkretne przykłady pracy domowej i rodzicielskiej pomocy w jej zakresie 

 przekazanie rodzicom formularza zgody na uczestnictwo dziecka w programie CLIL 

(Załącznik 1) oraz ulotki, która odpowie na podstawowe pytania dotyczące metodologii 

CLIL i rozwieje wątpliwości i obawy rodziców,  

 zaproszenie rodziców do pomocy w organizacji lekcji CLIL (na przykład poprzez 

przygotowanie wycieczki, projektów, itp.) lub pomocy dzieciom w projektowych pracach 

domowych związanych z daną lekcją CLIL. Pomoc rodziców w domu jest niezwykle 

istotna i cenna dla dzieci oraz wzmacnia ich pozytywne nastawienie do nauczania 

metodą CLIL i motywację, 

 zachęcenie rodziców do rozmów z dziećmi w domu na tematy omawiane podczas zajęć. 

Dziecko może być zainteresowane kontynuowaniem nauki w języku ojczystym i może 

budować nową wiedzę na bazie tej pozyskanej podczas lekcji CLIL. Należy pamiętać, że 

dzieci uczone za pomocą metodologii CLIL opanowują treści przedmiotowe w takim 

samym stopniu jak dzieci uczone tradycyjnie, w języku ojczystym. 

 angażowanie rodziców w proces oceniania, na przykład poprzez pokazanie im portfolio 

ich dziecka.  

 

Najczęściej zadawane pytania 

 

Treść tej sekcji została zaczerpnięta z książki David'a Marsh'a Using Languages to Learn and 

Learning to Use Languages, An Introduction to CLIL for Parents and Young People. Odpowiedzi, 
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które się w niej znajdują mogą rozwiać wątpliwości rodziców których dzieci zaczynają przygodę 

z nauczaniem metodą CLIL. Gotowa do druku broszura informacyjna dla rodziców z najczęściej 

zadawanymi pytaniami znajduje się na końcu tego opracowania (Załącznik 2). 

 

Czym jest CLIL? 

CLIL integruje naukę treści przedmiotowych i naukę języka. Oznacza to, że Twoje dziecko będzie 

uczyć się treści przedmiotowych takich, jak tematy z zakresu przyrody, geografii, czy matematyki 

w języku angielskim. Metoda ta może być bardzo skuteczna we wspieraniu nauki języków 

(pomaga w uzyskaniu płynności językowej, pewności siebie i poszerza umiejętności prowadzenia 

konwersacji) i treści przedmiotowych. Dodatkowo rozwija umiejętności poznawcze u dzieci, np.: 

umiejętność skupienia uwagi, zdolności zapamiętywania, podejmowania decyzji, rozwiązywania 

problemów i podejmowania autonomicznych decyzji. Wzmacnia w dziecku pozytywne 

nastawienie do własnych możliwości. 

 

Czy przyswajanie treści przedmiotowych będzie tak samo efektywne jak uczenie się ich w 

języku ojczystym? 

Zdecydowanie tak, chociaż na początku proces uczenia się może być wolniejszy, ponieważ 

dziecko używa języka angielskiego, aby poznać treści przedmiotowe i sam język. W niektórych 

przypadkach nauka może być skuteczniejsza gdy używany jest angielski, ponieważ wzrastają 

koncentracja i zainteresowanie dziecka, a nauczyciel CLIL częściej podkreśla i wielokrotnie 

parafrazuje kluczowe zagadnienia w ramach omawianego tematu. CLIL jest podejściem 

aktywnego uczenia się, dlatego dzieci są o wiele bardziej zaangażowane i odpowiedzialne za 

własną naukę i mogą liczyć na większe wsparcie również ze strony rówieśników. 

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy moje dziecko nie będzie sobie radziło językowo tak dobrze jak inne 

dzieci w tej samej klasie? 
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Każdy z nas posługuje się językiem w różnym stopniu, bez względu na to czy jest to język obcy 

czy ojczysty. Na zajęciach CLIL grupy zróżnicowane pod względem poziomu językowego oraz 

innych umiejętności to sytuacja częsta. Założeniem metody CLIL jest to, żeby dzieci uczyły się 

również od siebie nawzajem poprzez aktywne wykorzystanie języka do komunikacji, co pozwoli 

im w sposób naturalny rozwijać umiejętności językowe i przedmitowe. 

 

Czy nauczyciel użyje języka ojczystego, jeśli nauka po angielsku stanie się zbyt trudna? 

Większość zajęć CLIL obejmuje używanie dwóch języków, pierwszego języka dziecka i języka 

angielskiego. Nauczyciele często przechodzą z jednego języka na drugi, gdy leży to w dobrze 

pojętym interesie uczniów. Dzieci mogą również swobodnie „przełączać się” między językami 

podczas zajęć CLIL. 

 

Czy moje dziecko będzie miało więcej pracy? Czy CLIL narazi je na większy stres? 

Ponieważ dziecko słucha, czyta, pisze i mówi po angielsku, może uważać zajęcia za trudniejsze 

lub bardziej wymagające. Jednak każda lekcja CLIL jest zaplanowana tak, aby uczniowie nie czuli 

dyskomfortu związanego z używaniem angielskiego i by aktywnie angażowali się i uczyli od siebie 

nawzajem w aktywny, ciekawy sposób. Nauczyciele CLIL wspierają użycie języka angielskiego 

przez uczniów na każdym kroku, tworząc zabawowe i angażujące sytuacje edukacyjne, w których 

uczniowie mogą uczyć się bez stresu. 

 

Czy rodzic powinien również znać język angielski? 

Nie ma takiej potrzeby. W niektórych przypadkach dzieci może nawet cieszyć dzielenie się z 

rodzicami tym, czego nauczyły się w szkole w języku angielskim. Ważne jest, aby rodzice 

wykazywali zainteresowanie tym, czego i jak dziecko się uczy oraz szukali okazji do aktywnego 

użycia języka angielskiego przez dziecko. 
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Co w sytuacji, kiedy nie będę w stanie pomóc dziecku w pracy domowej? 

Dziecko powinno być w stanie wykonać większość swojej pracy domowej bez pomocy rodziców. 

Jeśli tak nie jest, rodzic powinien porozmawiać o tym z nauczycielem. Uczniowie mogą również 

czerpać przyjemność z odrabiania zadań domowych z kolegami klasy, ponieważ wiele zadań CLIL 

polega na pracy w grupach - w tym przypadku rodzice mogą się nawzajem wspierać. 
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7 Wyzwania w nauczaniu metodą CLIL w szkole podstawowej  

 

Organizacja pracy w ramach metodologii CLIL 

Modele CLIL mogą być organizowane na różne sposoby, w zależności od potrzeb uczniów i 

przygotowania nauczycieli. Modele te obejmują różne typy ekspozycji: 

Krótkotrwałe ekspozycje na CLIL (tzw. prysznice językowe (Mehisto, 2008)) w których pewne 

znaczące obszary tematu są badane i rozwijane w języku obcym przez około 30 minut do jednej 

godziny ekspozycji dziennie, np.: w zakresie wiedzy matematycznej dzieci mogą nauczyć się liczb 

i podstawowych zasad dowodzenia fizycznego. 

Krótka seria zintegrowanych lekcji planowanych wokół tematów lub tematu obejmującego treść 

z jednego lub więcej obszarów przedmiotowych. Zazwyczaj wymaga planowania w tandemie 

przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej/przedmiotu i nauczyciela języka angielskiego. 

Kursy modułowe trwające pół semestru, w których nauczane są aspekty poszczególnych 

przedmiotów za pośrednictwem języka. Treści mogą mieć podobny model, ale mogą być również 

nauczane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub specjalistę przeszkolonego w zakresie 

metodologii CLIL i posiadającego dobrą znajomość języka angielskiego. 

Krótkie, intensywne kursy, w których harmonogram jest ustalany na co najmniej jeden pełny 

dzień, aby umożliwić głębsze doświadczenie uczenia się i rozwinąć umiejętności praktyczne 

korzystania z języka. Wymagają one przygotowania tandemowego. Treści przedmiotowe mogą 

być nauczane zarówno przez nauczyciela języka angielskiego jak i nauczyciela 

przedmiotu/edukacji wczesnoszkolnej. 

Długotrwałe nauczanie CLIL i częściowe zanurzenie wymaga nauczania tandemowego lub 

indywidualnego. 
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Ze względu na swoją uniwersalność, CLIL jest w stanie sprostać potrzebom uczniów niezależnie 

od ich wieku, programu nauczania czy umiejętności. Niezbędna jest jedynie chęć nauczycieli do 

współpracy i dalszego rozwoju. 

 

Kompetencje językowe i przedmiotowe nauczyciela  

Zastosowanie CLIL w kontekście szkoły podstawowej zazwyczaj zakłada, że nauczyciel 

przedmiotu, posiadający pewną znajomość językową w zakresie języka obcego, przekazuje 

swoją wiedzę wzbogacając ją o elementy języka dodatkowego. Jeśli kompetencje językowe 

nauczyciela przedmiotowego są niewystarczające, wskazane jest zaproszenie nauczyciela języka 

angielskiego do współpracy z zespołem nauczycieli innych przedmiotów.  Jeśli chodzi natomiast 

o kompetencje dydaktyczne, nauczyciele powinni zapoznać się z materiałami przygotowanymi 

przez  projekt C4C – Clil for Children. 

 

Brak wsparcia ze strony administracji szkoły 

Administracja szkolna powinna uczestniczyć w zaspokajaniu oczekiwań rodziców w zakresie 

uczenia języka w formie CLIL poprzez współpracę kierownictwa, władz oświatowych, 

administratorów i nauczycieli. Począrkowo dyrektorzy szkół mogą jednakże negatywnie 

podchodzić do wprowadzenia metody CLIL obawiając się zwiększenia wydatków na sprzęt oraz 

szkolenia dla nauczycieli. Należy przekonywać władze szkoły, że poszerzenie oferty o 

kompleksowe i zbilansowane curriculum kładące równy nacisk na rozwój językowy oraz zajęcia 

przedmiotowe jest dobrym posunięciem dla szkoły. Uczniowie będą zachęceni do aktywnego i 

odpowiedzialnego uczestniczenia w społeczności, poprzez wypełnianie określonych zadań. 

Społeczeństwo zyska wykwalifikowanych pracowników, zmotywowanych do ciągłego 

poszerzania swoich kompetencji i zdolnych do pracy w środowisku międzynarodowym. CLIL 

będzie również wsparciem dla intelektualnego rozwoju uczniów, ich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz ich świadomości wielokulturowej, tak kluczowej w dzisiejszym 

świecie. 
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CLIL a program nauczania 

W ramach różnych systemów edukacji w Europie dzieci w wieku wczesnoszkolnym kształci się w 

oparciu o podstawy programowe, w ramach których prowadzone są zajęcia integrujące treści 

przedmiotowe. Treści te najczęściej zorganizowane są tematycznie, co sprawia, że wiedza z 

zakresu różnych przedmiotów przeplata się i uzupełnia. Nie istnieje żaden powód, dla którego 

nauczanie języków obcych nie mogłoby stać się elementem w zintegrowanym nauczaniu 

(językowo-)przedmiotowym. Język jest przecież naturalnym narzędziem komunikacji w 

nauczaniu wszelkich treści przedmiotowych. Uczniowie wykorzystują w czasie lekcji swój język 

ojczysty; można zatem w prosty sposób zachęcić ich do używania elementów języka obcego 

(angielskiego) w celu wykonania tych samych zadań dotyczących treści niejęzykowych.  

Wprowadzenie CLIL przyczynia się do tworzenia szerszego wachlarza możliwości nauczania i 

uczenia się, mieszczących się w ramach poszczególnych przedmiotów i w odniesieniu do 

konkretnych tematów lub bloków tematycznych,  to wszystko odbywa się w ramach 

stosowanych programów nauczania. 

 

Metoda CLIL w pracy nauczyciela 

Praca w zawodzie nauczyciela jest bardzo wymagającym zajęciem, które często zakłada 

poświęcenie wolnego czasu na przygotowywanie lekcji. Początkowo, nauczyciele mogą 

podchodzić niechętnie do uczestnictwa w dodatkowych kursach weekendowych czy szkoleniach 

popołudniowych dotyczących metodologii CLIL. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i 

komfort nauczycieli, partnerzy projektu C4C – CLIL for Children stworzyli kurs internetowy oraz 

podręcznik do samodzielnej nauki na temat implementacji nauczania metodą CLIL w szkołach 

podstawowych. Na stronie internetowej C4C udostępnione zostaną również inne produkty, na 

przykład zbiór wskazówek opisujący krok po kroku jak wprowadzić CLIL do klasy czy spis 

Otwartych Zasobów Elektronicznych CLIL. Wszystkie pliki są dostępne na stronie projektu:  
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www.clil4children.eu, prowadzonej w języku polskim, angielskim, włoskim, rumuńskim i 

portugalskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.clil4children.eu/
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Załącznik 1 

 

Oświadczenie  

dotyczące uczestnictwa w programie nauczania przyrody/geografii/matematyki metodą CLIL na 

podstawie materiałów opracowanych przez Konsorcjum Projektu C4C – CLIL for Children Numer 

projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017 

 

 

 Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………(IMIĘ I NAZWISKO), jako rodzic 

…………………………………………………………………(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA), …………… (KLASA), w Szkole 

Podstawowej .................................................. (NAZWA SZOŁY), wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

na (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ): 

o uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach prowadzonych metodą CLIL, 

o fotografowanie mojego dziecka w czasie tych zajęć, na potrzeby dokumentacji 

projektowej projektu C4C – CLIL for Children programu ERASMUS+,  

o publikację zdjęć na stronie internetowej projektu: www.clil4children.eu. 

 

 

 

Data ……………………………..                                                                          Podpis …………………………………….. 

 

http://www.clil4children.eu/
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Załącznik 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CZYM JEST CLIL? 

CLIL integruje naukę treści przedmiotowych i naukę języka. Oznacza to, że Twoje dziecko będzie uczyć się treści 

przedmiotowych takich, jak tematy z zakresu przyrody, geografii, czy matematyki w języku angielskim. Metoda 

ta może być bardzo skuteczna we wspieraniu nauki języków (pomaga w uzyskaniu płynności językowej, 

pewności siebie i poszerza umiejętności prowadzenia konwersacji) i treści przedmiotowych. Dodatkowo rozwija 

umiejętności poznawcze u dzieci, np.: umiejętność skupienia uwagi, zdolności zapamiętywania, podejmowania 

decyzji, rozwiązywania problemów i podejmowania autonomicznych decyzji. Wzmacnia w dziecku pozytywne 

nastawienie do własnych możliwości. 

 

CZY PRZYSWAJANIE TREŚCI PRZEDMIOTOWYCH BĘDZIE TAK SAMO EFEKTYWNE JAK UCZENIE SIĘ ICH W JĘZYKU 

OJCZYSTYM? 

Zdecydowanie tak, chociaż na początku proces uczenia się może być wolniejszy, ponieważ dziecko używa języka 

angielskiego, aby poznać treści przedmiotowe i sam język. W niektórych przypadkach nauka może być 

skuteczniejsza gdy używany jest angielski, ponieważ wzrastają koncentracja i zainteresowanie dziecka, a 

nauczyciel CLIL częściej podkreśla i wielokrotnie parafrazuje kluczowe zagadnienia w ramach omawianego 

tematu. CLIL jest podejściem aktywnego uczenia się, dlatego dzieci są o wiele bardziej zaangażowane i 

odpowiedzialne za własną naukę i mogą liczyć na większe wsparcie również ze strony rówieśników. 

 

CZY MOJE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO WIĘCEJ PRACY? CZY CLIL NARAZI JE NA WIĘKSZY STRES? 

Ponieważ dziecko słucha, czyta, pisze i mówi po angielsku, może uważać zajęcia za trudniejsze lub bardziej 

wymagające. Jednak każda lekcja CLIL jest zaplanowana tak, aby uczniowie nie czuli dyskomfortu związanego z 

używaniem angielskiego i by aktywnie angażowali się i uczyli od siebie nawzajem w aktywny, ciekawy sposób. 

Nauczyciele CLIL wspierają użycie języka angielskiego przez uczniów na każdym kroku, tworząc zabawowe i 

angażujące sytuacje edukacyjne, w których uczniowie mogą uczyć się bez stresu. 
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CO ZROBIĆ W SYTUACJI, KIEDY MOJE DZIECKO NIE BĘDZIE SOBIE RADZIŁO JĘZYKOWO TAK DOBRZE JAK INNE 

DZIECI W TEJ SAMEJ KLASIE? 

Każdy z nas posługuje się językiem w różnym stopniu, bez względu na to czy jest to język obcy czy ojczysty. Na 

zajęciach CLIL grupy zróżnicowane pod względem poziomu językowego oraz innych umiejętności to sytuacja  

częsta. Założeniem metody CLIL jest to, żeby dzieci uczyły się również od siebie nawzajem poprzez aktywne 

wykorzystanie języka do komunikacji, co pozwoli im w sposób naturalny rozwijać umiejętności językowe i 

przedmiotowe. 

 

CZY NAUCZYCIEL UŻYJE JĘZYKA OJCZYSTEGO, JEŚLI NAUKA PO ANGIELSKU STANIE SIĘ ZBYT TRUDNA? 

Większość zajęć CLIL obejmuje używanie dwóch języków, pierwszego języka dziecka i języka angielskiego. 

Nauczyciele często przechodzą z jednego języka na drugi, gdy leży to w dobrze pojętym interesie uczniów. 

Dzieci mogą również swobodnie „przełączać się” między językami podczas zajęć CLIL. 

 

CZY RODZIC POWINIEN RÓWNIEŻ ZNAĆ JĘZYK ANGIELSKI? 

Nie ma takiej potrzeby. W niektórych przypadkach dzieci może nawet cieszyć dzielenie się z rodzicami tym, 

czego nauczyły się w szkole w języku angielskim. Ważne jest, aby rodzice wykazywali zainteresowanie tym, 

czego i jak dziecko się uczy oraz szukali okazji do aktywnego użycia języka angielskiego przez dziecko. 

 

 

CO W SYTUACJI, KIEDY NIE BĘDĘ W STANIE POMÓC DZIECKU W PRACY DOMOWEJ? 

Dziecko powinno być w stanie wykonać większość swojej pracy domowej bez pomocy rodziców. Jeśli tak nie 

jest, rodzic powinien porozmawiać o tym z nauczycielem. Uczniowie mogą również czerpać przyjemność z 

odrabiania zadań domowych z kolegami klasy, ponieważ wiele zadań CLIL polega na pracy w grupach - w tym 

przypadku rodzice mogą się nawzajem wspierać. 

 

 

 

 

Na podstawie opracowania Davida Marsha, An Introduction to CLIL for Parents and Young People 
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More info in the website www.clil4children.eu 

 

 

http://www.clil4children.eu/

