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Co to jest CLIL?  

• CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-
językowe.  

 

• Polega na jednoczesnym nauczaniu przedmiotu i języka obcego.  

 

• CLIL zakłada nauczanie w siedmiu obszarach edukacji: językowej, przyrodniczej, społecznej, 
matematycznej plastyczno-technicznej, muzycznej i zdrowotnej. 
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Zalety metody CLIL: 
• Większa motywacja do nauki zarówno języka, jak i przedmiotu. 

 

• Lepsze umiejętności uczenia się. 

 

• Lepsze umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy i syntezy uzyskanych informacji. 

 

• Bardziej efektywne formy komunikacji. 

 

• Zwiększone kompetencje w wykorzystaniu nowych technologii w procesie uczenia się. 

 

• Rozwijanie zachowań społecznych (praca w zespołach). 

 

• Rozbudzanie ciekawości i umiejętność samodzielnego myślenia. 

 

• Punktem wyjścia są pytania lub problem do rozwiązania. 
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Korzyści z nauczania metodą CLIL mogą być 
pogrupowane w trzy kategorie: 
 1. Korzyści językowe 
• zwiększenie liczby godzin kontaktu z językiem obcym; 
• promowanie autentycznej komunikacji; 
• zaznajomienie z większą liczbą domen i funkcji danego języka obcego; 
• pobudzenie interakcji; 
• nadanie komunikacji realnego wymiaru. 

 
2. Korzyści edukacyjne oraz pedagogiczne 
• wspomaganie interdyscyplinarnego podejścia do nauki języków obcych; 
• zwiększenie motywacji; 
• stymulowanie technik i metod dydaktycznych; 
• doskonalenie umiejętności uczenia się; 
• stymulowanie wewnętrznej motywacji do komunikowania się. 
 
3. Korzyści społeczne 
• promowanie różnorodności językowej; 
• promowanie międzykulturowych podejść do nauczania; 
• promowanie obywatelstwa europejskiego. 
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 CLIL-owi nauczyciele 
 
• Nauczyciele pracujący metodą CLIL są przede wszystkim specjalistami w dziedzinie,  

z której przekazują wiedzę, a dopiero potem nauczycielami języka.  

 

• Zazwyczaj biegle posługują się docelowym językiem obcym, są dwujęzyczni bądź też 
są rodzimymi użytkownikami języka.  

 

• W wielu placówkach nauczyciele języków często współpracują z innymi zespołami 
przedmiotowymi i prowadzą zajęcia z różnych przedmiotów w ramach CLIL. 

 

• Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne 
obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.  

 

• Przy wyborze podejścia metodycznego należy kierować się specyfiką nauczanego 
przedmiotu i pod tym kątem przygotowywać odpowiednie ćwiczenia. 
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CLIL-owa innowacja – czyli co? 

 Od 1 września 2017 r. przestały obowiązywać 
przepisy rozporządzenia MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 
2002 r. nr 56, poz. 506 z późn. zm.), a także przepisy ustawy 
o systemie oświaty odnoszące się do innowacji: 
     art. 41 ust. 1 pkt 3 – do kompetencji stanowiących 
rady pedagogicznej należy m.in. podejmowanie uchwał w 
sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez 
radę szkoły lub placówki; 
 art. 50 ust. 2 – rada szkoły lub placówki opiniuje 
m.in. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
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Innowacje pedagogiczne od 1 września 2017 r. 
  
 
• Nowe regulacje prawne dotyczące działalności 

innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).  

• Zgodnie z nowymi przepisami działalność 
innowacyjna ma być integralnym elementem 
działalności szkoły/placówki, wyzwalającym 
kreatywność uczniów i nauczycieli. 

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – art. 1 pkt 
18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86, ust. 1. 

Polecany artykuł: Jas M., Innowacje pedagogiczne – dziś, jutro i ponadczasowo. „Inspiracje” 2016 nr 1-2, s. 4-9. 
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CLIL-owa innowacja – czyli co? 
Na czym polegają różnice? 
W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany polegają na: 
• zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i 

organowi prowadzącemu, 
• zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności 

innowacyjnej. 
 

UWAGA! 
Warunki i zasady realizacji innowacji w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły. 

 
Oznacza to, że szkoła będzie samodzielnie podejmowała decyzję, jakie innowacje będzie prowadziła, 
realizowała, dokumentowała itp. 
 
 
Statut szkoły 
Ustawa Prawo oświatowe 
Art. 98. ust. 2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także: 
3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 
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CLIL-owa innowacja – czyli co? 
 

Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają: 

• konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 pkt 18), 

• obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 
3), 

• możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub 
wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli (art. 55 ust. 1 pkt 4), 

• obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 68 ust. 1 pkt 9), 

• warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1). 
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CLIL-owa innowacja – czyli co? 

• Innowacja powinna mieć jasno określony 
oczekiwany efekt, jaki można dzięki niej uzyskać oraz 
prowadzić do korzystnej zmiany.  

 

• Każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana 
jest innowacją. 


