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Konferencja inaugurująca projekt „Nauczanie 
dwujęzyczne” – 8.11.2018 r. 
1. CLIL – założenia, korzyści, praktyka szkolna. 
2. Przedstawienie założeń projektu „Nauczanie 
dwujęzyczne”. 
3. Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych zgodnie  
z obowiązującym prawem oświatowym. 
4. Kalkulacja kosztów związanych z funkcjonowaniem 
oddziałów dwujęzycznych. 
5.Przeprowadzenie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego. 
6. Przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu oddziałów 
dwujęzycznych. 
7. Specyfika pracy nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych. 
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Działania podjęte przez ŚCDN w roku szkolnym 
2017/2018 – szkoły podstawowe 
Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności:  

Warsztaty dla przedszkoli i klas I–III: 

  Diagnoza – przygotowanie do nauczania    
dwujęzycznego. 

 Współpraca nauczycieli języka obcego i przedmiotu. 

 Opracowywanie materiałów. 

 Ocenianie kształtujące. 

 Praca w odniesieniu do zasady 4C. 

Łącznie 12 godzin 
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Działania podjęte przez ŚCDN w roku szkolnym 
2017/2018 – szkoły podstawowe 
Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności:  

Warsztaty dla klas IV–VI: 

 Diagnoza – przygotowanie do nauczania 
dwujęzycznego. 

 Współpraca nauczycieli języka obcego i przedmiotu. 

 Opracowywanie materiałów. 

 Ocenianie kształtujące. 

 Praca w odniesieniu do zasady 4C. 

Łącznie 12 godzin 
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Działania podjęte przez ŚCDN w roku szkolnym 2017/2018  
– klasy VII, gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne 

Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności – warsztaty: 

1. Planowanie lekcji z elementami dwujęzyczności. 

2. Tworzenie materiałów do wykorzystania  
w nauczaniu dwujęzycznym. 

3. Proste eksperymenty przyrodnicze na lekcji języka 
obcego. 

4. Metody aktywizujące w nauczaniu dwujęzycznym. 

Łącznie 16 godzin 
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Działania podjęte przez ŚCDN w roku szkolnym 2017/2018 – 
szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne 

• Konferencja przedmiotowo-metodyczna w II LO  
w Końskich – promująca projekt „Nauczanie 
dwujęzyczne” wśród nauczycieli języka 
niemieckiego powiatu koneckiego. 

• Warsztaty dla nauczycieli w ramach Dni Języków 
Obcych. 

• Warsztaty w ramach projektu „Asystent Szkoły 2”, 
realizowanego przez ŚCDN we współpracy z CEO. 

Łącznie 44 godziny 


