
Ciągle się jeszcze uczę 
Michał Anioł 

 

www.scdn.pl 

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne”  

1.10.2017 r. – 30.06.2018 r. 

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych 



www.scdn.pl 

Cele projektu: 

1. Promocja nauczania dwujęzycznego. 

2. Wspieranie przedstawicieli JST, dyrektorów szkół  

oraz nauczycieli w tworzeniu oddziałów dwujęzycznych. 

3. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli  

w zakresie nauczanie dwujęzycznego.  

4. Wzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego 
posługiwania się językiem obcym. 
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Dlaczego dwujęzyczność? 

https://www.ore.edu.pl/zesp%C3%B3%C5%82-kompetencji-j%C4%99zykowych-i-wiedzy-o-kulturze/nauczanie-dwujezyczne
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Struktura projektu 

Konferencja 
inauguracyjna 

Seminarium 

Konsultacje 

Warsztaty w ramach 
Szkolnych Inkubatorów 

Dwujęzyczności 

Przedszkola oraz klasy I-III 

Klasy IV-VI  SP 

Klasa VII + Gimnazja + Szkoły 
ponadpodstawowe 

Wizyta studyjna 

Podsumowanie projektu 
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Seminarium i konsultacje dla przedstawicieli JST  
oraz dyrektorów szkół  

Seminarium (warsztaty) – luty/marzec 
2018 r. 

• Tworzenie oddziałów dwujęzycznych zgodnie  
z obowiązującym prawem oświatowym. 

Konsultacje: listopad 2017 r. – czerwiec 
2018 r. 
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Warsztaty Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności (SID) 
– przykładowa tematyka. 

Przedszkole + klasy  

I-III SP 

• Współpraca 
nauczycieli 
przedmiotu i języka 
obcego.  

• Opracowywanie 
dwujęzycznych 
materiałów 
dydaktycznych. 

Klasy IV-VI SP 

• Współpraca 
nauczycieli 
przedmiotu i języka 
obcego.  

• Opracowywanie 
dwujęzycznych 
materiałów 
dydaktycznych. 

Klasa VII + Gimnazja 
+ Szkoły 

ponadpodstawowe 

• Planowanie lekcji  
z elementami 
dwujęzyczności. 

• Tworzenie 
materiałów do 
wykorzystania  
w nauczaniu 
dwujęzycznym. 
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Wizyta studyjna w szkołach realizujących 
nauczanie dwujęzyczne 

Termin: maj 2018 r. 

Miejsce: Warszawa/Radom 

Cele wizyty studyjnej: 

• Pokazanie nauczycielom, dyrektorom oraz 
przedstawicielom JST, jak w praktyce przebiega 
proces edukacji w systemie CLIL.  

• Uczestnicy zapoznają się z procesem edukacji 
dwujęzycznej w praktyce podczas obserwacji lekcji 
prowadzonych przez nauczycieli w oddziałach 
dwujęzycznych. 
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Cyfrowe Laboratorium Dwujęzyczności 

Ważną częścią projektu będzie również utworzenie 
platformy e-learningowej – Cyfrowego 
Laboratorium Dwujęzyczności, które zakłada m.in. 
utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli oraz bazy materiałów metodycznych.  
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Działania szkoły w projekcie: 

1. Powołanie szkolnego zespołu projektowego. 

• Dyrektor szkoły. 

• Minimum 2 nauczycieli z danej placówki. 

2. Udział beneficjentów w zaplanowanych formach 
doskonalenia w ramach projektu: 

• Dyrektorzy oraz przedstawiciele JST – seminarium. 

• Nauczyciele – warsztaty w ramach Szkolnych Inkubatorów 
Dwujęzyczności. 

• Wizyta studyjna – dyrektorzy, przedstawiciele JST oraz nauczyciele. 
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Podsumowanie projektu 
„Nauczanie dwujęzyczne” 

Czerwiec 2018 r. 


