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Z
jawisko globalizacji wymusza zmianę podejścia do edukacji językowej na 
takie, które ułatwi przygotowanie uczniów do funkcjonowania w nowej 
przestrzeni publicznej. Poza płynnym posługiwaniem się językiem ojczy-
stym młodzi chcą i potrzebują komunikować się w językach obcych. CLIL 
(ang. Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane na-

uczanie przedmiotowo-językowe, może pomóc dzieciom w osiągnięciu poziomu komuni-
kacyjnego, nie obciążając dodatkowo ich szkolnego harmonogramu.  Język obcy przestaje 
być bowiem traktowany przez uczniów jako kolejny przedmiot szkolny, a staje się niejako 
narzędziem, dzięki któremu mogą oni poznawać atrakcyjne dla nich treści dostępne tylko 
w tym języku. Jednocześnie przyswajany materiał przedmiotowy, poddany głębszej anali-
zie, nabiera większej wagi i jest lepiej zapamiętywany. Obok oczywistych zalet CLIL istnieją 
także korzyści poznawcze dla uczniów: nauka myślenia i uczenia się w dodatkowym języku 
obcym oraz posługiwania się tym językiem w obrębie różnych tematów.  

Mimo to nadal rzadko wykorzystuje się CLIL, szczególnie na poziomie szkoły pod-
stawowej. Pierwsze etapy edukacji formalnej stanowią idealne środowisko do zastosowa-
nia tej metody, ponieważ same opierają się na integracji treści przedmiotowych w ramach 
jednostek czasowych. Włączenie do tej praktyki szkolnej języka obcego wydaje się zupełnie 
naturalne. W starszych klasach również funkcjonują ścieżki międzyprzedmiotowe oraz re-
alizowane w formie innowacji projekty integrujące treści dwóch lub większej liczby przed-
miotów. Język obcy doskonale sprawdza się w parze z niemal każdym przedmiotem szkol-
nym. Aby jednak zacząć przygodę z CLIL, trzeba najpierw przyjrzeć się temu, co dokładnie 
jest integrowane, jakie są możliwe formy prowadzenia takiej integracji, jak współpracować 
w ramach zespołu nauczycielskiego, jakie teoretyczne modele nauczania wspomagają na co 
dzień pracę nauczyciela i jakie proste narzędzia pomogą w pracy z młodszymi uczniami. 

Co dokładnie integrować?
CLIL jest ogólnie definiowany (Coyle 2005) jako podejście do nauczania, w którym zarów-
no treści przedmiotowe, jak i treści językowe nauczane są za pomocą dodatkowego języka. 
Można spojrzeć na CLIL na wiele sposobów: jako na metodologię, podejście pedagogicz-
ne, podejście edukacyjne, innowacyjną praktykę w danym kontekście edukacyjnym lub 
jako jeden konkretny, międzyprzedmiotowy projekt edukacji dwujęzycznej o charakterze 
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integracyjnym. Zgodnie z definicją Coyle’a (2005) istnieją 
cztery podstawowe filary, na których opiera się stosowanie 
podejścia CLIL, wywodzące się z koncepcji znanej jako 
4C: Content, Communication, Cognition, Culture, czyli: 
treść, komunikacja, umiejętności poznawcze i kultura.

TREŚĆ (przekazywana w języku obcym) 
Język obcy jest przyswajany dzięki treści tematycznej, któ-
ra zachęca do aktywnej nauki przedmiotu. Skupienie się 
na nauce języka nie polega na poznawaniu struktur lub 
zasad gramatyki, ale na uczeniu się języka w rzeczywistym 
kontekście (np. język obcy wykorzystuje się jako narzędzie 
do rozwiązywania zadań). Treści przedmiotowe stanowią 
naturalny kontekst do wprowadzania słownictwa charak-
terystycznego dla danego obszaru wiedzy i podnoszą mo-
tywację uczniów do nauki języka.

KOMUNIKACJA 
W zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym 
nacisk kładzie się na skuteczne nauczanie języka w celu 
jego natychmiastowego wykorzystania w komunikacji. 
Język jest używany jako medium do wykonywania za-
dań, rozwiązywania problemów, opracowywania projek-
tów, a także do wyrażania pomysłów. Charakterystyczną 
cechą lekcji prowadzonych z wykorzystaniem metody 
CLIL jest nieustanne aktywizowanie nowego języka w in-
terakcji. W odróżnieniu od lekcji języka obcego podczas 
zajęć CLIL zadania komunikacyjne nie są luźną dyskusją, 
ale dotyczą bezpośrednio treści przedmiotowych. Dzięki 
temu uczniowie wspólnie analizują temat, ćwicząc jedno-
cześnie umiejętności komunikacyjne.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE 
Przyswajając treści przedmiotowe w języku obcym, ucznio-
wie muszą poświęcić więcej czasu i uwagi ich dokładnej 
analizie. Język obcy (np. angielski) jest używany jako język, 
w którym uczeń myśli równolegle z językiem ojczystym. 
Charakterystyczne dla zajęć prowadzonych w formie CLIL 
jest częste przełączanie kodów językowych, co wpływa ko-
rzystnie na kształtowanie u uczniów przerzutności uwagi, 
kontroli poznawczej i elastyczności. Te niezbędne do efek-
tywnej nauki umiejętności kształtowane są naturalnie i mi-
mowolnie. Język obcy na lekcjach przedmiotowych znaczą-
co wpływa na procesy myślowe i poszerza rozumienie pojęć 
z zakresu uczonych treści przedmiotowych. 

KULTURA 
Nieuniknionym elementem nauki języka obcego jest po-
znawanie innych kultur. Praca z wykorzystaniem metody 
CLIL pozwala na łączenie treści kulturowych na poziomie 

kultury zarówno wysokiej, która dominuje w podręczni-
kach do nauki samego języka (Derenowski 2015), jak i po-
pularnej, przybliżając uczniom realia życia codziennego 
w innych krajach.  

Od czego zacząć?
Praca z zastosowaniem metody CLIL może być organi-
zowana w klasie na różne sposoby, które określają rodzaj 
współpracy między nauczycielami, czas trwania i inten-
sywność nauki. Modele te obejmują różne typy ekspozycji: 

 — KRÓTKOTRWAŁE EKSPOZYCJE NA CLIL 
(tzw. prysznice językowe; Mehisto i in. 2008), w któ-
rych wybrane obszary przedmiotu są badane i roz-
wijane w języku obcym przez ok. 30 minut, mak-
symalnie  do jednej godziny dziennie. Na przykład, 
jeśli tematem lekcji są pierwsze oznaki wiosny, to na-
uczyciel może przynieść do klasy pierwsze wiosenne 
kwiaty, gałązki z pąkami liści czy zdjęcia ptaków po-
wracających z ciepłych krajów i po angielsku przed-
stawić je dzieciom. Uczniowie mogą następnie po-
znawać budowę morfologiczną kwiatu, analizować 
anatomię ptaka czy omawiać cykl życia rośliny, ba-
dając przyniesione przez nauczyciela okazy. 

 — KRÓTKA SERIA ZINTEGROWANYCH LEK-
CJI podejmujących tematy z zakresu jednego ob-
szaru przedmiotowego lub kilku. Zazwyczaj wy-
maga to planowania w tandemie przez nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej/przedmiotu i nauczyciela 
języka obcego. 

 — KURSY MODUŁOWE trwające pół semestru, pod-
czas których w języku obcym omawia się wybrane 
zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. 

 — KRÓTKIE, INTENSYWNE KURSY, obejmują-
ce co najmniej jeden dzień, aby umożliwić prak-
tyczne korzystanie z języka. Wymagają współpracy 
obu nauczycieli podczas przygotowania i mogą być 
prowadzone zarówno przez nauczyciela języka an-
gielskiego, jak i nauczyciela przedmiotu / edukacji 
wczesnoszkolnej. 

 — DŁUGOTRWAŁE NAUCZANIE CLIL PRZEZ 
CZĘŚCIOWE ZANURZENIE wymaga stałej i ścisłej 
współpracy między nauczycielami języka i przedmio-
tu. Polega na częściowym dostarczaniu treści przed-
miotowych na lekcjach danego przedmiotu w języku 
obcym oraz przeznaczania części lekcji języka obce-
go na realizację treści danego przedmiotu. W takim 
układzie nauczyciel języka musi posiadać odpowied-
nią wiedzę i kompetencje w zakresie nauczanych tre-
ści przedmiotowych, a nauczyciel przedmiotu musi 
znać język obcy na odpowiednim poziomie. 
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Jak współpracować?
Metoda CLIL sprzyja indywidualnym sposobom i insty-
tucjonalnym strategiom pracy nauczycieli. Muszą oni 
współpracować, aby pomóc uczniom zrozumieć powiąza-
nia między przedmiotami i dostrzec spójny charakter wie-
dzy. Stąd konieczne jest ustalenie warunków współpracy 
nauczycieli języka obcego i nauczycieli innych przedmio-
tów, którzy powinni: 

 — czerpać z podobieństw między językiem i poszcze-
gólnymi przedmiotami (w zakresie treści przedmio-
towych, narzędzi pedagogicznych i procesów ucze-
nia się) i pokazywać te relacje na różne sposoby; 

 — rozwijać współpracę, dążąc do osiągnięcia korzyści 
dla programu nauczania i rozwoju zawodowego; 

 — poszerzać wachlarz możliwości nauczania i ucze-
nia się w obrębie poszczególnych przedmiotów / te-
matów / bloków tematycznych w ramach programów 
nauczania (np. przez tworzenie baz materiałów do na-
uczania przedmiotu dostępnych tylko w języku obcym); 

 — dyskutować i poświęcać czas na ocenę oraz reflek-
sję nad sposobem nauczania oraz czerpać z pomy-
słowości i innowacyjności innych nauczycieli w pla-
nowaniu programu nauczania; 

 — tworzyć wspólną wizję holistycznej edukacji wśród 
nauczycieli, dyrekcji i organów zarządzających po-
przez regularne współdziałanie na wszystkich pozio-
mach nauczania (Savage 2011: 42). 

Modele nauczania CLIL
Metoda CLIL wymaga, aby niezbędna interdyscyplinarna 
wiedza i umiejętności były uczone w sposób, który wypo-
saży uczniów w narzędzie do samodzielnego ich dosko-
nalenia. Istnieją różne podejścia i strategie wspomagają-
ce nauczanie w systemie CLIL w edukacji podstawowej. 
Wśród nich wymieniamy m.in. uczenie się holistyczne, 
konstruktywistyczne i doświadczalne oraz aktywne, eks-
perymentalne, technologiczne i kooperatywne procesy 
uczenia się, a także uczenie się poprzez odkrywanie wie-
dzy, dedukcję i uczenie się zadaniowe. 

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE 
Holizm odnosi się do integrowania wszystkich obszarów 
i celów w procesie wspierania dziecka w jego społecznym, 
psychologicznym, fizycznym i kognitywnym rozwoju. Ta-
kie podejście na pierwszy plan wysuwa celowość procesu 
uczenia się (Carr 2003: 126). 
PRZYKŁAD: Uczniowie poznają słownictwo niezbędne 
do zrozumienia prezentacji wideo dotyczącej sadzenia 
roślin, aby następnie samodzielnie wykonać zadanie na 
podstawie instrukcji. 

PODEJŚCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE 
W myśl teorii konstruktywistycznej ludzie, aktywnie po-
znając rzeczywistość, w której funkcjonują, nabywają wie-
dzę poprzez interakcje z otoczeniem. Najważniejsze jest 
poszukiwanie, modyfikowanie, interpretowanie i spraw-
dzanie wiadomości przez uczącego się (Dewey 1963). 
PRZYKŁAD: Uczniowie w grupach opisują zwierzęta 
(wygląd, występowanie, zachowania) na podstawie da-
nych zdobytych przez poszczególnych członków grup 
w celu stworzenia tablicy informacyjnej. 

UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE 
Zgodnie z tym podejściem wiedzę zdobywa się głównie 
przez praktykę, a zatem promowane jest autentyczne do-
świadczanie. Poziom autentyczności wzrasta, jeśli pozna-
nie empiryczne przebiega z udziałem eksperta w danej 
dziedzinie (Kolb 1984). 
PRZYKŁAD: Uczniowie poznają budowę rośliny, ba-
dając ją empirycznie. 

PODEJŚCIE AKTYWIZUJĄCE 
Podejście, według którego uczeń aktywnie wykorzystuje 
i odkrywa wiedzę „dla samego siebie” (również przy uży-
ciu różnych mediów), samodzielnie rozwiązuje problemy 
i planuje własną pracę i naukę, w opozycji do uczenia się 
przez bierne słuchanie i czytanie (Bonwell i Eison 1991). 
PRZYKŁAD: Uczniowie wspólnie planują projekt se-
gregacji śmieci na terenie szkoły. 

UCZENIE SIĘ PRZEZ EKSPERYMENT 
Według tego modelu unika się podawania uczniom go-
towych rozwiązań, lecz motywuje się ich do nauki i zdo-
bywania wiedzy, umożliwiając im eksperymentowanie, 
tworzenie hipotez oraz ich sprawdzanie, a następnie wy-
ciąganie wniosków (Bruner 1961).
PRZYKŁAD: Uczniowie obserwują fazy rozwoju fasoli 
i je rejestrują, aby stworzyć raport prezentujący prze-
bieg eksperymentu oraz jego założenia i wnioski.

KONEKTYWIZM 
Koncepcja jest odpowiedzią na współczesne wyzwa-
nia edukacyjne: selekcję informacji oraz wykorzystanie 
w uczeniu nowych technologii i mediów społeczno-
ściowych. Celem zastosowania modelu jest wykształce-
nie w uczniach umiejętności odszukiwania właściwych 
informacji w odpowiednich zasobach i dostrzegania 
związków między nimi oraz zastosowania zdobytej wie-
dzy w praktyce (Simens 2005). 
PRZYKŁAD: Uczniowie szukają w internecie in-
formacji o dzikich zwierzętach i ich naturalnym 
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środowisku, dobierają odpowiednie zdjęcia i publikują 
je na klasowym blogu. 

UCZENIE SIĘ WE WSPÓŁPRACY 
Model, który zachęca uczniów do pracy w zespole (w pa-
rach, małych grupach, całą klasą, z inną klasą, całą szkołą, 
z kilkoma szkołami). Zadaniem nauczyciela jest monitoro-
wanie, w jaki sposób dzieci działają i reagują w grupie, czy 
potrafią skutecznie się komunikować itp. (Olsen i Kegan 
1992). 
PRZYKŁAD: Uczniowie współpracują, tworząc wspól-
ną książkę na temat lokalnie występujących zwierząt. 
Wymieniają się swoimi pracami z innymi klasami i/lub 
szkołami. 

UCZENIE SIĘ PRZEZ ODKRYWANIE WIEDZY 
Model oparty na zasadzie aktywnego odkrywania wiedzy 
w przeciwieństwie do jej biernego otrzymywania. Zasto-
sowanie go pozwala uczniom samodzielnie zrozumieć 
pojęcia i zależności między nimi, zamiast opierać się na 
z góry założonych danych (Marzano 2011). 
PRZYKŁAD: Uczniowie angażują się w projekt, 
w ramach którego zbierają informacje o miejscu ich 
zamieszkania, robią zdjęcia otoczenia, by następnie 
zebrane materiały wykorzystać w klasie. 

METODA ZADANIOWA  
[ang. task-based learning (TBL)] 
Wszelkie działania podejmowane przez uczniów mają słu-
żyć wykonaniu konkretnego zadania. Techniki stosowane 
w ramach tej metody pomagają przygotować się do zada-
nia oraz je zaplanować i zrealizować, a następnie przygo-
tować poprzedzony analizą raport (Prabhu 1987). 
PRZYKŁAD: Uczniowie wybierają przykłady dla 
określonych kategorii (urządzenie do gier, najlepszy 
youtuber, aplikacje na smartfon), zdobywają o nich in-
formacje (np. w języku polskim) i w grupach przeprowa-
dzają ankietę klasową, na podstawie której piszą raport  
(np. w języku obcym). 

Jakie (proste) techniki pracy w CLIL zmotywują 
uczniów?
Podane zasady codziennej pracy, zaproponowane przez 
Annę Marię Pinter (2015), pomogą uczniom i nauczycie-
lom jak najwięcej skorzystać z zajęć w formie zintegrowa-
nej nauki przedmiotowo-językowej.
1. Pokaż uczniom, dlaczego warto uczyć się języka 

obcego, i wspieraj ich motywację. Ucz ich, jak wy-
korzystać wiedzę, a nie jedynie ją zdobywać. 

2. Wspieraj wiarę uczniów we własne możliwości 

i dumę z osiągnięć. Udowodnij im, że rozumieją 
prosty przekaz płynący z autentycznych materiałów 
(tekstu czytanego lub słuchanego). 

3. Angażuj uczniów w zadania z jasno określonym, 
nie tylko językowym, celem. Zachęcaj ich do szu-
kania rozwiązań podczas ćwiczeń odpowiadających 
rzeczywistości (np. zorganizuj sondę klasową, z któ-
rej dzieci dowiedzą się, jakie mają zwierzęta domo-
we, czym je karmią i gdzie kupują im jedzenie). 

4. Wykorzystuj różne strategie uczenia się. Uży-
waj technik pamięciowych, takich jak powtarzanie 
krótkich wierszyków lub gry w skojarzenia (My – for 
Mercury, Very – for Venus, Monkey – for Mars itd.). 

5. Wykorzystuj autentyczne materiały (np. historie, 
bajki, opowiadania). Wiele tradycyjnych tekstów kul-
tury pomoże w uczeniu trudnych zagadnień przed-
miotowych (np. Jack and the Beanstalk) nadaje się 
na lekcję o fazach rozwoju roślin). 

6. Używaj nowoczesnych technologii. Zachęć 
uczniów do nagrywania się na dyktafon, np. w te-
lefonie komórkowym lub tablecie, i w ten sposób 
uczyli się tworzyć dłuższe, specjalistyczne wypowie-
dzi w języku obcym.

7. Daj uczniom wybór i wspieraj ich autonomię. Po-
każ uczniom, że nauka języka nie służy tylko celom 
egzaminacyjnym, ale stanowi klucz do rozwijania 
własnych zainteresowań w zakresie wiedzy przed-
miotowej. Zachęcaj uczniów do wykonywania zadań 
ważnych dla nich osobiście, związanych z ich hob-
by, i dzielenia się swoimi wiadomościami z innymi. 

8. Bądź otwarty na opinie i poglądy uczniów. Za-
chęcaj uczniów do wyrażania własnej opinii oraz 
dzielenia się swoimi zainteresowaniami i potrzeba-
mi (np. uczniowie mogą zaproponować tematy pew-
nych lekcji, a nawet którąś poprowadzić). 

9. Traktuj uczniów jak partnerów. Zasugeruj, aby 
samodzielnie wyszukiwali informacje w tekstach 
i uzupełniali wykresy oraz tabele. Zebrane przez 
nich dane i informacje mogą posłużyć do wspólnej 
analizy w klasie. 

10. Zachęcaj do wykorzystywania zdobytej wcze-
śniej wiedzy. Uczniowie powinni wiedzieć, jak wy-
korzystywać posiadaną już wiedzę i konfrontować ją 
z nowo zdobywaną. Stymuluj do dzielenia się wiedzą 
z innymi, na poziomie zarówno przedmiotowym, jak 
i językowym (np. przed wprowadzeniem nowego te-
matu poproś uczniów o wymianę posiadanych już 
informacji w obu językach).

11. Oceniaj postępy uczniów z perspektywy całego dnia 
pracy, a nie tylko wykonanie poszczególnych zadań. 
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Według modelu CLIL ocenie podlega opanowanie 
przez uczniów zarówno treści przedmiotowych, jak 
i języka, w którym je przyswajają. Z uwagi na specyfi-
kę technik i narzędzi pracy, warto rozważyć również 
ocenę innych umiejętności, np. współdziałania, pre-
zentacji, innowacyjności, podejścia do tematu. 

Gdzie szukać wsparcia?
Chociaż nauczanie z wykorzystaniem metody CLIL 

w szkole podstawowej jest niewątpliwie korzystne dla 
uczniów (co potwierdzają liczne badania, m.in.: Jäppinen 
2005; de Graaff i in. 2007; Várkuti 2010), stanowi ono 
pewne wyzwanie organizacyjne i metodyczne. Obec-
nie dostępnych jest wiele materiałów wypracowanych 
przez międzynarodowe zespoły projektowe, które oferu-
ją nauczycielom gotowe techniki i narzędzia pracy CLIL. 
CLIL4Children to projekt, którego celem było zaofero-
wanie przyszłym i aktywnym zawodowo nauczycielom 
szkół podstawowych pełnego programu szkoleniowego 
poszerzającego ich wiedzę o zastosowaniu metody CLIL 
w integrowaniu treści w ramach nauczania języka angiel-
skiego, matematyki, przyrody/biologii i geografii. W wy-
niku współpracy 10 instytucji partnerskich powstały: pod-
ręcznik oraz kurs online tworzenia własnych materiałów 
CLIL, wykorzystywania materiałów, technik i narzędzi 
CLIL do pracy w klasie szkolnej, baza bezpłatnych mate-
riałów CLIL online oraz zestawy 15 gotowych scenariuszy 
lekcji wraz ze wszystkimi materiałami wizualnymi i karta-
mi pracy. Scenariusze ułożone są w logiczne bloki tema-
tyczne złożone z trzech lekcji każdy, w których pierwsza 
lekcja jest wprowadzająca, a ostatnia ma formę projektu. 
Każda lekcja jest zaplanowana na 90 min. i jest logicznie 
podzielona na dwie osobne (ale spójne) jednostki treścio-
we. Wszystkie lekcje zawierają elementy wizualne w po-
staci kart obrazkowych, nagrania wideo, karty pracy, pre-
zentacje oraz szczegółowe wskazówki dla nauczyciela. 
Wszystkie materiały są dostępne nieodpłatnie na stronie 
projektu: www.clil4children.eu.
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