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Mając to na uwadze 
oraz w związku 
z wprowadze-

niem klas dwujęzycz-
nych, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 12 w Gdańsku opracował projekt Zintegrowa-
ne kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) klu-
czem do sukcesu (w ramach programu Erasmus+),  
który został w roku szkolnym 2017/2018 zatwier-
dzony przez Agencję Narodową w Warszawie. 
Chcieliśmy rozszerzyć ofertę edukacyjną naszej 
szkoły poprzez wprowadzenie nowej, innowacyj-
nej formy nauczania – metody CLIL (ang. Content 
and Language Integrated Learning). Polega ona na in-
tegracji treści przedmiotowych i językowych, za-
kłada wykorzystanie języka obcego jako narzę-
dzia komunikacji oraz środka do przedstawienia 
oraz przyswojenia wiedzy z innych dziedzin. Na-
uczanie i uczenie się języka obcego nie jest celem 
samym w sobie, CLIL stanowi podejście metodycz-
ne o znacznie szerszym kontekście niż sama nauka 
języków obcych, gdyż oprócz zdobywania wiedzy 
językowej i przedmiotowej podkreślone są w nim 
również takie aspekty, jak rozwijanie świadomości 
różnic kulturowych, zwiększanie motywacji, pozna-
wanie strategii uczenia się czy stymulowanie pro-
cesów myślowych – wnioskowania, rozumowania, 
tworzenia pojęć. Metoda CLIL jest rekomendowa-
na przez Komisję Europejską w kontekście działań 
na rzecz promowania nauki języków obcych i róż-
norodności językowej, skutecznego przygotowa-
nia młodzieży do życia we współczesnym świecie 
i w Europie, zwiększenia ich motywacji do nauki 
języka obcego oraz ułatwiania im mobilności zawo-
dowej w przyszłości.

Nasz projekt powstał w oparciu o Europejski Plan 
Rozwoju Szkoły, który zyskał jednogłośną akceptację 
rady pedagogicznej, a który zakłada działania mają-
ce na celu udoskonalenie następujących obszarów 
funkcjonowania szkoły: 

wprowadzenie i udoskonalenie zastosowania 1. 
metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przed-
miotowo-językowego) na zajęciach przedmioto-
wych oraz na lekcjach języków obcych; 
rozwijanie wykorzystania technologii informacyj-2. 
no-komunikacyjnych, poznawanie nowych narzę-
dzi/metod pracy;
podniesienie umiejętności językowych nauczycie-3. 
li, szczególnie uczących informatyki, przedmio-
tów ścisłych i przyrodniczych; 
poznawanie odmiennych systemów edukacji;4. 
wzmocnienie europejskiego wymiaru instytucji.5. 

Aby osiągnąć te cele, pięciu nauczycieli uczest-
niczyło w dwutygodniowym szkoleniu CLIL – Me-
thodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL, 
zorganizowanym przez Executive Training Institu-
te Malta, gdzie zapoznali się z metodologią pracy 
CLIL, poznali ciekawe sposoby wdrażania jej na lek-
cjach, a także dowiedzieli się, w jaki sposób zinte-
grować tę nowoczesną metodę nauczania z treściami 
zawartymi w podstawach programowych języków 
obcych i przedmiotów ogólnokształcących. Dosko-
nalili też posługiwanie się metodą projektu, która ma 
szerokie zastosowanie w zintegrowanym kształceniu 
przedmiotowo-językowym. 

Ponadto, w drugim tygodniu kursu odbyły się 
zajęcia z użyciem nowoczesnych technologii (TIK), 
dzięki czemu uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
poszerzenia swoich umiejętności w tej dziedzinie, 
jak również przećwiczenia konkretnych sposobów 
wykorzystania technologii informatycznych w pra-

Realizacja projektu Zintegrowane kształcenie 
przedmiotowo-językowe (CLIL) kluczem do suk-
cesu w ramach programu Erasmus+ w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku
Agnieszka Jackiewicz, koordynator projektu

Języki obce są oknem na świat. Dzięki nim świat stoi przed nami 
otworem, mamy dostęp do nowej wiedzy, zwiększamy poziom 

naszej tolerancji i pewności siebie. Nauka języków obcych 
powoduje otwieranie się na innych ludzi – dzięki temu możliwy 
jest dialog oraz budowanie wzajemnego szacunku, zrozumienie  

i akceptowanie różnic językowych oraz kulturowych.
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cy metodą CLIL. Poznali też zastosowanie progra-
mów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
oraz rozwijania umiejętności z różnych dziedzin, 
skupili się zwłaszcza na wyszukiwaniu i wykorzy-
stywaniu (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwa-
rzanie) informacji z różnych źródeł oraz współtwo-
rzeniu zasobów w sieci.

Dzięki nowym, praktycznym technikom stosowa-
nym w CLIL, efektywność nauczania w naszej szkole 
znacznie się podniosła, a lekcje stały bardziej twór-
cze i inspirujące. 

Malta jest krajem z angielskim jako oficjalnym języ-
kiem. Nauczyciele, szczególnie przedmiotowcy, mo-
gli w znacznym stopniu podszkolić swoje umiejętno-
ści językowe poprzez aktywne uczestnictwo w kursie 
prowadzonym w języku obcym, a także w różnych 
codziennych sytuacjach, w których się znaleźli. Szko-
lenie, prowadzone przez native speakerów, było okazją 
do zetknięcia się z żywym językiem, nie wyuczonym 
(jak w przypadku polskich lektorów) oraz do porów-
nania akcentów z różnych regionów świata. Kurs 
również obejmował dwie wycieczki historyczno-kul-
turoznawcze: do Valletty oraz do Mdiny, skarbów 
maltańskiej architektury i kultury, a także program 
pozalekcyjny. 

Takie szkolenie w środowisku międzynarodowym 
jest o wiele bardziej twórcze i inspirujące, umożliwia 
też nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wy-
mianę doświadczeń z różnych systemów oświato-
wych, co byłoby niemożliwe na szkoleniu krajowym. 
Kurs zagraniczny na Malcie oferował możliwość 
spotkania nauczycieli z innych krajów i wymiany do-
świadczeń zawodowych z nimi, poszerzenia swojej 
wiedzy o ich doświadczenia oraz o wiedzę o ich kra-
jach – systemach edukacji, problemach i stosowanych 
rozwiązaniach. To może w przyszłości doprowadzić 
do nawiązania nowych, cennych kontaktów zawo-
dowych, przyczynić się do rozpoczęcia współpracy 
międzynarodowej, realizacji wspólnych projektów, 
zdobycia kolejnych, całkowicie nowych, ciekawych 

i cennych dla szkoły kontaktów oraz do podjęcia się 
realizacji wartościowych projektów.

W wyniku projektu szkoła zyskała opinię placówki 
otwartej, pragnącej doskonalić umiejętności swoich 
nauczycieli, a przez to i uczniów, wzmacniającej ja-
kość kształcenia nauczycieli.

Działania związane z realizacją projektu odbywały 
się w szkole przez cały okres jego trwania. W zależ-
ności od profilu klasy i przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym, przy wykorzystaniu ak-
tywnych metod nauczania, w tym metody projektu, 
zostały opracowane lekcje multimedialne w języku 
angielskim, łączące w sobie treści interdyscyplinarne 
z takich przedmiotów, jak biologia, geografia i język 
angielski. Na zajęciach języka angielskiego porusza-
no problemy współczesnego świata, m.in. związane 
z migracją, połączone z elementami geografii i za-
rysem historycznym; powstały mapy geograficzne 
krajów anglojęzycznych: mapa zbiorcza i indywidu-
alne (konturówki) – jeziora i rzeki / miasta i podział 
administracyjny / atrakcje turystyczne i miejsca hi-
storyczne / góry i krainy geograficzne / parki na-
rodowe; państwa: UK / US / Kanada / Australia / 
Nowa Zelandia; słowniczek kulturowy i historyczny 
państw anglojęzycznych: postacie historyczne / daty 
/ wydarzenia / lokalne święta i rocznice; słowniczek 
idiomów i slangu.

Rezultaty i produkty wytworzone w trakcie re-
alizacji projektu, takie jak scenariusze lekcji, kar-
ty pracy, glosariusze, słowniki, filmy i prezenta-
cje multimedialne, będą mogły być wykorzystane  
przez innych nauczycieli języków obcych 
oraz poszczególnych przedmiotów we wszystkich 
typach szkół średnich, w nauczaniu dwujęzycznym,  
jak również w nauczaniu interdyscyplinarnym. 
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