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Uczestnicy kursu z naszej szkoły to 
Agnieszka Prusińska, Anna Ryciak, 
Marcin Świerkocki, Anna Wiktorowska 
oraz Anna Wojnar.
Metody CLIL uczyliśmy się w dniach 4-8 
lipca w stolicy Malty Valletta w szkole 
języka angielskiego 
Easy School of Languages.

Grupa 6 nauczycieli naszej szkoły przebywało 
w dniach 3-9 lipca 2016 roku na Malcie, aby 
nauczyć się metody nauczania języka 
angielskiego CLIL (Content and
Language Integrated Learning.)



Zapoznanie i
wprowadzenie do kursu CLIL

• Pierwszego dnia poznaliśmy się 
z naszymi kolegami, 
nauczycielami z Rumuni, którzy 
razem z nami uczyli się nowej 
metody nauczania.

• Dowiedzieliśmy się jaki jest 
system nauczania w Rumuni, na 
Malcie oraz we Włoszech, a my 
opowiedzieliśmy o naszym 
systemie nauczania.



Wprowadzenie

• Poznaliśmy także historię 
oraz ewolucję CLIL.  

• Dowiedzieliśmy się o czym 
będziemy mówić w 
następnych dniach.

• Aby lepiej rozumieć o czym 
jest mowa, całe 
wprowadzenie i zapoznanie  
było już  prowadzone przez 
naszą lektorkę Carolin 
Campbell metodą CLIL. 



Wprowadzenie
• Ponieważ metoda CLIL polega na 

uczeniu języka przy okazji uczenia 
się czegoś innego, a my byliśmy 
nauczycielami różnych 
przedmiotów, przez wszystkie dni 
przykłady ćwiczeń, które 
omawialiśmy i ćwiczyliśmy, 
dotyczyły różnych przedmiotów, 
różnych dziedzin życia.

• Metoda CLIL bazuje na 
ćwiczeniach aktywizujących. Przez 
te pięć dni nauki poznawaliśmy 
metodę CLIL poprzez różne 
ćwiczenia aktywizujące.



Zrozumienie metody CLIL
• Dowiedzieliśmy, kto i gdzie stosuje 

CLIL. 

• Poznaliśmy zalety i trudności 
stosowania CLIL dla ucznia, 
nauczyciela i społeczeństwa.

Nauczyciel i uczeń przy tej metodzie muszą ciężko 
pracować ale robią to z przyjemnością, gdyż widzą szybko 
efekty swojej pracy.

Jest to dobra metoda nauczania dla każdego, dająca 
świetne efekty. Wykształcająca kreatywnego ucznia.



Przygotowanie lekcji metodą CLIL
Po zapoznaniu się z nową metodą nauczania 
prowadząca zaczęła uczyć nas przygotowywania się do 
własnych zajęć prowadzonych metodą CLIL:

• Najpierw uczyliśmy się jak planować lekcje.

• Jak dobierać odpowiednie metody do oczekiwanych 
celów.



Przygotowanie lekcji metodą CLIL
• Uczyliśmy się, jak przerabiać 

tradycyjne ćwiczenia, teksty na 
ćwiczenia metodą CLIL.

• Przećwiczyliśmy różnorodne 
ćwiczenia aktywizujące.



Przygotowanie lekcji metodą CLIL

• Poznaliśmy strony internetowe, które mogą 
nam pomóc pracować metodą CLIL



Przygotowanie lekcji metodą CLIL

• Na koniec przygotowaliśmy własne scenariusze 
lekcji metodą CLIL i je prezentowaliśmy.



Podsumowanie

• Metoda nauczania CLIL jest bardzo ciekawa i 
rozwijającą dla ucznia i nauczyciela.

• Na tygodniowym kursie można się nauczyć ją 
stosować.

• Kurs był bardzo przydatny, nie tylko z powodu 
poznania metody nauczania CLIL ale również z 
powodu poznania i przećwiczenia różnych metod 
aktywizujących, które przydadzą się na wszystkich 
lekcjach, nie tylko tych na których wprowadza się 
drugi język.


