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Abstract 
The paper summarises various approaches to teaching English in the context of CLIL in 

selected European countries. The method CLIL is often understood as a form of bilingual 
education, however, some differences can be seen in requirements on organisation of 
a teaching process and on teachers´ competences. Data gathered in the paper can be 
inspirative when applying CLIL at Slovak schools.  
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Vyučovanie cudzích jazykov v základných školách sa realizuje mnoho rokov, 
prešli ním viaceré generácie žiakov a študentov. V priebehu času sa objavujú 
nové a ďalšie informácie, rozširuje sa vedecká poznatková báza s následnými 
snahami aplikovať inovácie do edukačného procesu, vypracovávania nových 
metodických postupov a učebných materiálov. 

Niektoré poznatky však pretrvávajú a nie všetky novinky sú odborníkmi 
jednoznačne prijímané. 

Doposiaľ existujú dva prakticky protichodné prístupy v učení cudzích jazykov. 
Jeden prístup uprednostňuje, aby sa učenie cudzieho jazyka (CJ) hneď od 
začiatku kombinovalo s korekciou viet a intonácie s následným učením sa 
gramatickým pravidlám a slovnej zásoby. V popredí sú pritom kognitívne 
predpoklady učiacich sa – schopnosť analyzovať a syntetizovať javy, prenášať či 
zovšeobecňovať poznatky na základe logického uvažovania. 

Druhý prístup, ktorý má viac zástancov, sa prikláňa k spontánnejším 
metódam, kde je v popredí komunikácia, praktická aplikácia, obsah a súvislosti, 
transfer a vzájomné vzťahy v rámci prezentovaných tém cudzieho jazyka. Tento 
prístup sa považuje za efektívnejší z hľadiska veku učiacich sa (deti, malí žiaci) či 
požiadaviek na využívanie CJ v prirodzených situáciách. Teda rozlišuje sa účel v 
učení cudzieho jazyka: akademické zvládanie (cielené štúdium CJ, využívanie 
znalostí v odbornom ústnom alebo písomnom prejave) verzus zvládanie na 
komunikačnej úrovni a v bežnom kontexte (napr. hovorenie, čítanie 
s porozumením).    
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Okrem tohto na rôznych odborných fórach sa diskutuje o tom, aký vek je 
vhodný pre začiatok cudzojazyčnej výučby. Mierne prevažuje mienka o účelnosti 
skorého začiatku, a to kvôli ľahšiemu osvojeniu si fonematických aspektov 
v novom jazyku, možnostiam pripraviť prirodzenejšie podmienky vo vzdelávaní 
s používaním metód neformálneho typu. Prednosťou starších žiakov, študentov 
či dospelých je rýchlejšie napredovanie, zapájanie logického myslenia, 
porovnávania a asociácií v predkladaných nových poznatkoch, v učive, t. zn. 
využívané sú najmä funkcie ľavej hemisféry. Učenie sa CJ v neskorších rokoch je 
uvedomenejšie, regulovanejšie a môže byť motivovanejšie (t.j. uplatňuje sa 
vnútorná motivácia, vlastná snaha, aktívny a cieľavedomý  prístup). Vo 
výskumoch i v praxi sa navyše zisťujú porovnateľné výsledky u týchto dvoch 
skupín učiacich sa v dosiahnutých vedomostiach, obzvlášť v čítaní 
s porozumením a v písaní. 

Samozrejme pri učení CJ existujú aj ďalšie dôležité faktory – individuálne 
predispozície, schopnosti a kvality, ktoré ovplyvňujú a podmieňujú výsledný 
obraz učenia. Väčšina výskumov zameraných na zisťovanie charakteristík 
výstupných ukazovateľov (outputs) sa uskutočnila v situácii osvojovania si 
druhého jazyka (pozri ďalej) a výsledky ukazujú lepšie výkony u žiakov, ktorí sa 
začali učiť v skoršom vekovom období. Takéto údaje však nie sú platné, validné 
v situácii školského učenia, ktoré je typické pre podmienky u nás. 

Potrebné je ešte ďalšie rozlíšenie: je rozdiel, aká úroveň zvládnutia nového 
jazyka sa očakáva či vyžaduje – komunikačná úroveň je dosiahnuteľná prakticky 
bez ohľadu na rozumové schopnosti a ďalšie vnútorné charakteristiky 
jednotlivca, ale akademická úroveň, napr. používanie CJ na čítanie a písanie 
odborných textov, vyžaduje väčšie kompetencie. 

Preberanie zahraničných modelov a výskumných poznatkov, ktoré boli 
získané v odlišných podmienkach, môže viesť k nesprávnej interpretácii 
zistených výsledkov a výstupných odporúčaní. Poznatky treba kriticky 
prehodnotiť, materiály, napr. učebné materiály ako príručky pre učiteľa, 
učebnice a pracovné zošity vytvorené pre deti a študentov v iných krajinách, je 
potrebné pozorne prehodnotiť, adaptovať, používať výberovo, teda nepreberať 
automaticky. Znamená to, že všetky príslušné náležitosti je nutné primerane 
upraviť pre socio-kultúrne prostredie, ktoré máme na Slovensku. Zdôrazňujeme, 
že primerané socio-kultúrne aspekty pri učení sa cudziemu jazyku majú kľúčový 
význam. 

Mnoho výskumov sa realizovalo v podmienkach osvojovania druhého 
jazyka (t.j. s deťmi z rodín imigrantov, ktoré žijú v prostredí iného jazyka ako 
materinského). Takáto situácia nie je u nás bežná, učenie sa novému jazyku tu 
prebieha prevažne v organizovaných a kontrolovaných podmienkach školského 
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vzdelávania (pozn.: uvádzanú situáciu však do istej miery zaznamenávame u detí 
z minorít s odlišným socio-kultúrnym a málo stimulujúcim zázemím). 

Nová legislatíva určuje začiatok cudzojazyčného vyučovania, konkrétne 
anglického jazyka, v štátnych kurikulách od 8. roku veku, a to bez ohľadu na 
skutočné individuálne možnosti a situáciu. Túto požiadavku, pretavenú do 
obsahových a výkonových štandardov, je v určitých prípadoch ťažko splniť 
vzhľadom na diferencie v interných aj externých podmienkach detí. 

Napriek všetkým výhradám, vo všeobecnosti je cudzojazyčné vzdelávanie 
veľmi žiadané rodičmi malých žiakov – považuje sa to nielen za prestížnu 
záležitosť, ale aj za prostriedok zvýšenia kvality vzdelávania a otvorenia 
možností študovať v zahraničí s následným získaním dobrého zamestnania 
a flexibilitou na pracovnom trhu.  

Otázkou je, ktoré metódy v učení cudzích jazykov sú efektívne, ktoré 
poskytujú benefity pre žiakov a uľahčujú prácu učiteľa. V priebehu posledných 
rokov sa objavili a v školách aplikovali viaceré inovatívne postupy. 

Pomerne nedávno sa u nás začala používať metóda CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), ktorú možno chápať ako prístup, ktorý 
zohľadňuje špecifiká žiakov, ich potreby, záujmy a schopnosti vo vzťahu 
k ich veku. V súčasnom vyučovaní CJ existujú aj ďalšie metódy vhodné najmä pre 
mladších žiakov, napr. personalizované učenie, komunikačná metóda, 
metóda TPR – Total Physical Response. CLIL však dokáže zahrnúť tieto 
jednotlivé metódy a ich princípy, využívať postupy a aktivity na to, aby sa cudzí 
jazyk stal pre žiakov zaujímavý, motivujúci, ľahšie zvládnuteľný a použiteľný 
v praxi a v každodenných situáciách. CLIL kombinovaný s personalizovaným 
prístupom predstavuje pravdepodobne optimálny spôsob zaujímavého, 
efektívneho a hodnotného prostriedku pre školský vek učiacich sa – pokým sa 
neobjavia a nerozvinú ďalšie možnosti a postupy. 

 
CLIL ako metóda učenia a učenia sa cudzí jazyk sa overuje v podobe 

pedagogického experimentu v základných školách na Slovensku. Učitelia zo 
škôl zapojených do projektu vytvárajú metodické materiály a zostavujú 
modelové hodiny, tieto prezentujú na stretnutiach a umiestňujú sa na špeciálnom 
portáli. V súčasnosti experiment prebieha na nižšom sekundárnom stupni 
základných škôl z celého Slovenska. Výsledky a overené zistenia, vypracované 
materiály a návrhy pre prax budú dostupné a diseminované všetkým školám ako 
prijímateľom a aplikátorom, snáď aj ako invenčným spolutvorcom. 

Napriek tomu, že označenie „CLIL“ je dobre známe už niekoľko rokov, 
existujú určité odlišnosti v chápaní detailov, obsahu, systému a spôsobu 
aplikácie, čo možno pozorovať z perspektívy jednotlivých európskych krajín. 
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Informácie v nasledujúcej časti textu čerpajú z príspevkov účastníkov študijného 
stretnutia z 11 krajín Európy (in: O. Nielsen, 2014), ktoré samozrejme 
neposkytujú všeobecne platné fakty, ale sú zaujímavou reflexiou, môžu byť 
prínosné a inšpiratívne pre náš prístup a môžu rozšíriť náš pohľad na danú 
problematiku. 

Účastníci z jednotlivých krajín vo svojich príspevkoch prezentovali parciálne 
poznatky z vlastných skúseností, ako aj všeobecnejšie informácie o situácii 
s vyučovaním cudzích jazykov v ich prostredí. Väčšina participantov prispela aj 
niektorými novými, u nás menej rozšírenými alebo známymi faktami.   

Pomerne nezapadajúce do všeobecnej koncepcie boli informácie z Veľkej 
Británie (GB), resp. o situácii v jej jednotlivých častiach, najmä v Severnom Írsku. 

Učenie jazykov nie je prioritou v GB, pretože „každý hovorí anglicky“. Cudzí 
jazyk nie je povinnou súčasťou kurikúl v primárnom vzdelávaní, stáva sa 
povinným až od 11. roku veku žiakov. Z toho vyplýva slabá motivácia učiť sa CJ, či 
študovať moderné jazyky v ďalšom vzdelávaní.  

Väčšina európskych krajín začlenila v primárnom/ základnom vzdelávaní aj 
druhý CJ, čo je napĺňaním Barcelonského Dohovoru z 2002, kde sa stanovil cieľ, 
aby každý absolvent povinného vzdelávania ovládal okrem materinského ešte 
dva ďalšie jazyky. Vo veku 16 rokov sa v európskych krajinách učí dva cudzie 
jazyky 68,5% žiakov, no v Anglicku je to iba 5,5% (údaje Európskej komisie z r. 
2012).  

Najpopulárnejšie jazyky sú tu tradične francúzsky (FJ), nemecký (NJ) 
a španielsky jazyk (ŠJ), ale počet učiacich sa za posledné roky dokonca znížil. 
Predpokladá sa, že presun zamerania z formy na komunikačné zručnosti a obsah 
(CLIL) môže priniesť „oživenie jazyka v triede.“ 

V Nemecku má CLIL dosť dlhú tradíciu a považuje sa za bilingválne 
vzdelávanie. V posledných rokoch vzrástol počet tried s CLIL-om. V niektorom z 
cudzích jazykov (AJ, FJ, ŠJ, taliansky a ruský jazyk) sa vyučuje časť nejazykových 
predmetov – z nich je to obvykle história, matematika, chémia a biológia. Na 
stredných školách sa bilingválne učia aj ďalšie predmety. Toto umožňuje získať 
interkultúrne poznatky, pretože učebné témy možno posudzovať z rôznych 
hľadísk. 

V 80. a 90. rokoch sa v Nemecku realizovali výskumy, v ktorých sa overovali 
viaceré metódy výučby CJ. Z nich sa osvedčila koncepcia integrovaného a na 
proces orientovaného učenia cudzích jazykov, pričom sa používa aj materinský 
jazyk, v ktorom sa majú rozvíjať zručnosti paralelne.  

Príprava učiteľov pre CLIL sa zabezpečuje v univerzitnom štúdiu, kde pre 
kombináciu jazykového a nejazykového predmetu (uvedené vyššie) je možnosť 
pokračovať v štúdiu a oboznámiť sa s bilingválnym modulom v teórii aj v praxi. 
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V Holandsku bolo vydané odporučenie Radou pre vzdelávanie (Education 
Board) začať s cudzím jazykom (AJ, NJ, FJ) čo najskôr a to tak, že 15% hodiny sa 
vyučuje v danom cudzom jazyku. CLIL sa tu považuje za formu bilingválneho 
vzdelávania, ktoré sa zameriava na jazyk aj obsah. 

Zdôrazňuje sa pritom, že prístup CLIL nevedie automaticky k úspešnému 
učeniu – veľa záleží na učiteľovi a jeho akceptovaní nových princípov, potrebná 
je ďalej primeraná podpora prostredníctvom návodu, ako naplánovať hodinu 
a vytvoriť či prispôsobiť používané materiály. Tu je namieste spomenúť „4Cs“, 
ktoré tvoria základ, rámec, návod, ako postupovať pre úspešné a zmysluplné 
vyučovanie: 
1. Content – obsah: Začať treba výberom témy, ktorá zodpovedá špecifikám 

konkrétnej skupiny žiakov (vek, schopnosti, záujmy,...). Úvodnú časť 
k predmetovej hodine s CLIL-om má tvoriť rozprávanie o tom, čo k danej téme 
žiaci už vedia. Vhodným začiatkom pre malých žiakov je napr. pesnička, pre 
starších časť filmu z internetu ap. 

2. Cognition – poznatky: Nasleduje výber učebných materiálov a ďalších 
prostriedkov relevantných pre predmet. Stanoviť ciele pre obsah, jazyk 
a proces a pripraviť vstupné informácie (input) pre obsah a jazyk. Premyslieť 
spôsoby, ako sprostredkovať input po formálnej a obsahovej stránke. Učiteľ 
by mal predvídať a poznať, s čím môžu mať žiaci ťažkosti.  
Pozn.: povaha vybratých „inputov“ (t.j. texty, náčrty, mapy, video klipy atď.) 
určuje koľko a aký druh podpory je potrebný. Úlohy by mali byť navrhnuté 
tak, aby podporovali rozumové zručnosti a súčasne viedli k autentickej 
komunikácii alebo interakcii v rôznych interaktívnych formátoch 
(individuálna, párová, skupinová práca ap.). 

3. Communication – komunikácia: Určiť spôsob, ako budú žiaci participovať, 
spolupracovať, experimentovať. Vybrať, ako sa budú zapájať jednotlivé 
jazykové zručnosti (počúvanie, interakcia, hovorenie, čítanie a písanie) a aký 
výsledok sa očakáva. Pripraviť výslednú fázu, so spätnou väzbou. 
Pozn.: povaha očakávaných výstupov (output – projektová práca, ústna 
prezentácia ap.) určuje koľko a aký druh podpory je nevyhnutný.  

4. Culture or Community – kultúra alebo komunita: Umožniť všetkým 
žiakom zažiť úspech, t.j. poukázať na pozitívne výsledky v dosiahnutí cieľov 
v oblasti jazyka, obsahu a procesu. Podporiť prenášanie naučeného do 
reálnych situácií, motivovať žiakov, aby si uvedomili odlišné hľadiská 
vzhľadom na spoločenské a kultúrne podmienky vlastnej krajiny a krajiny CJ.  
Na efektívne učenie je nutné zapojiť rozličné kognitívne činnosti, žiaci 

by mali byť zaangažovaní, aktívni. Súčasne by mali byť saturované rôzne 
typy myslenia žiakov – v súlade s ich vekom a možnosťami – učiteľ si musí 
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uvedomiť rôzne schopnosti a učebné štýly žiakov. Treba tiež myslieť na to, 
že nové či pasívne poznatky by sa mali pretransformovať do trvácej 
a aktívnej podoby.  

Pilotný projekt inovatívnej metódy učenia CJ (CLIL) bol v Španielsku 
uvedený už v r. 1996. Nová metóda bola sprevádzaná hľadaním optimálneho 
spôsobu, ako uplatňovať aktívnu a kooperatívnu prácu tak, aby sa rozvíjal 
potenciál každého žiaka. Označenia „bilingválne vyučovanie“ a „CLIL“ sa 
používajú ako synonymá, hoci pri CLIL-e sa pozornosť venuje tiež rozvíjaniu 
myšlienkových procesov u žiakov a kultúrnym aspektom vo vyučovaní CJ. 

V rámci krajiny nie sú stanovené jednotné požiadavky – rozdiely sú napr. 
v počte nejazykových predmetov s CLIL-om (väčšinou dva), v požiadavkách na 
cudzojazyčné kompetencie učiteľov (B2-C1), v rozsahu podpory zo strany 
municipality (finančnej, materiálovej a tiež v personálnej – v niektorých školách 
je osobitná funkcia „jazykový asistent“) i v stupni škôl, v ktorých sa takáto výučba 
uplatňuje (od predškolských zariadení po stredné školy). V niektorých regiónoch 
existujú „tréningové centrá“ pre učiteľov, ktoré poskytujú aj intenzívne jazykové 
kurzy (o podobných aktivitách zameraných na jazykovú i metodologickú 
prípravu učiteľov informovali účastníci aj z ďalších krajín). Vzhľadom na 
pomernú samostatnosť regiónov krajiny, CLIL sa v niektorých oblastiach chápe 
ako vyučovanie predmetu v CJ; rozdielne sa chápe tiež záväznosť postupov v tejto 
metóde. Ťažkosti vznikajú tiež v oblasti spolupráce učiteľov a organizácie 
vyučovania, ochote participovať na projekte ap. 

CLIL sa aj v ďalších európskych krajinách používa v rámci projektov 
v určitých regiónoch, nie ako celoplošne aplikovaná, overená metóda vyučovania. 
Preto pozorujeme, že všade existujú určité odlišnosti a špecifiká. Napríklad 
v niektorých krajinách sa CLIL využíva len alebo prevažne na stredných školách – 
tieto informácie a skúsenosti môžu byť pre nás užitočné pre náš budúci projekt 
(„English for special purposes“). 

V Poľsku prebieha pilotný projekt len na lokálnej úrovni – aplikovanie 
metódy na primárnom stupni školy. Stanovená bola podmienka, aby učitelia 
predmetov ovládali AJ. Účelom je, aby títo dokázali operatívne používať a 
striedať jazyky v priebehu vyučovacej hodiny podľa aktuálnej situácie, nielen vo 
vymedzenom časovom úseku. Ďalšou možnosťou je potom neformálna 
komunikácia so žiakmi mimo vyučovacích hodín. Hlavnou prekážkou 
rozširovania uvedenej formy výučby je samozrejme nedostatok učiteľov 
ovládajúcich cudzí jazyk na požadovanej úrovni. 

Na rozdiel od Poľska, kde je obyvateľstvo vo výraznej miere monolingválne, 
v Južnom Tirolsku (Taliansko) sa v triedach spolu učia žiaci s odlišnými 
materinskými jazykmi (nielen nemecký a taliansky jazyk, ale aj regionálne, 
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neoficiálne jazyky – románsky ap.). Preto ústredným motívom prebiehajúceho 
projektu bolo zaviesť v tejto oblasti „plurilingválne kurikulum“. Ťažkosti pri 
realizácii sa sústreďujú nielen do otázky primeraného ovládania viacerých 
jazykov učiteľmi, ale, možno najmä, ich osobnostným vybavením, pripravenosťou 
pracovať náročným spôsobom, schopnosťou flexibilne reagovať a ochotou 
zúčastniť sa experimentu. Doterajšie krátke trvanie projektu potvrdzuje u žiakov 
zvýšenie flexibilnosti a spontánnosti pri používaní CJ. 

Aj vo Švédsku ide skôr o individuálne aktivity v jednotlivých školách, nakoľko 
tu nie sú definované požiadavky a podmienky cudzojazyčného vyučovania v 
zmysle národného rámca hodnotenia výsledkov („výkonové štandardy“). 
Vyučujúci pracujú touto metódou na základe vlastnej iniciatívy, sami si 
vyhľadávajú a prispôsobujú učebné materiály, určujú postupy a formy. 
Skúsenosti z viacročnej práce so študentmi strednej školy poukazujú nielen na 
väčšiu istotu v používaní AJ v bežných komunikačných situáciách, ale tiež na 
zvýšenie ich motivácie a záujmu o literatúru, interkulturálne a spoločenské 
otázky. 

Vo všeobecnosti možno medzinárodné poznatky a skúsenosti zhrnúť 
nasledovne: pre úspešné aplikovanie CLIL-u je potrebné mať kvalifikovaných 
učiteľov ochotných a schopných tvorivo pracovať a byť angažovaní 
v náročnejšom procese vyučovania, ktorí majú empatiu a pedagogický či ľudský 
takt, majú informácie a rešpektujú špecifiká žiakov – ich schopnosti, predpoklady 
a možnosti, aby dokázali primerane nastaviť hodiny s cudzím jazykom a CLIL-om. 
Samozrejme by mali mať, alebo vedieť si vyhľadať a používať vhodné materiály 
vzhľadom na žiakov a zameranie hodiny. Nevyhnutná je tiež dobrá spolupráca 
v rámci školy, s ďalšími inštitúciami a zriaďovateľom. 

Na druhej strane projekty sa nerealizujú celoplošne, ale iba lokálne – podľa 
daných podmienok. Pri nich sa dôraz kladie na podporu vzdelávania študentov 
i učiteľov z praxe v jazykovom zdokonalení a tiež na teoretické i praktické 
oboznámenie sa s metódou CLIL. 
 

Plusy CLIL-u: 
 Dôležitým faktorom je doba, počas ktorej majú žiaci možnosť „narábať“ 

s cudzím jazykom 
 Používanie autentických materiálov, akoby z prirodzeného prostredia toho 

druhého jazyka – jazyk sa môžu nielen naučiť, ale si ho osvojiť 
 Môžu sa zapájať rôzne učebné stratégie, čo na hodinách cudzieho jazyka nie je 

vždy možné 
 Starší žiaci potom dokážu lepšie a ľahšie využívať zdroje aj pre ďalšie 

predmety, nielen CJ 
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 Dokážu zapojiť rôzne techniky, ktoré vyhovujú ich učebným štýlom (vizuálny, 
auditívny, kinestetický,...) a tým sa ďalej rozvíjajú ich schopnosti  

 Metóda pomáha redukovať stres zažívaný pri opravovaní výslovnosti 
a gramatiky počas samostatného verbálneho prejavu 

 Pomáha rozvíjať uvedomené používanie jazyka v zmysluplných situáciách 
a kontexte 

 Môže motivovať žiakov k ďalšiemu štúdiu jazykov a samostatnému 
vyhľadávaniu informačných zdrojov 

 Umožňuje lepšie sa oboznámiť s kultúrami, lepšie porozumieť odlišnostiam 
v rôznych krajinách; žiaci sa oboznamujú s charakteristickými znakmi, 
zvyklosťami, aktivitami, hrami a ďalšími vecami, ktoré sú „typické“ pre danú 
krajinu, ktorej jazyk sa učia 

 CLIL podporuje plynulosť vo vyjadrovaní a komunikačné zručnosti, ale 
akademické zručnosti sa musia posilňovať systematickou prácou na hodinách 
cudzieho jazyka 

 Hodnotia sa vedomosti v predmete, zvládnutie napríklad slovnej zásoby 
v cudzom jazyku je druhoradé. 

 
Mínusy CLILu: 
Tých je menej, ale majú zásadný význam. Ako bolo uvedené vyššie, týkajú sa 

predovšetkým ľudského faktora (učitelia – vzdelanie, ochota; zodpovedné 
autority – podpora, koordinácia) a technických záležitostí (finančné zabezpečenie 
vrátane personálneho posilnenia počtu vyučujúcich, dostatok kvalitných 
učebných materiálov a pomôcok). 
 
Literatúra: 
NIELSEN, O. (ed.). Life in School, č.3, 2014. VIA University Colledge, Dánsko.  

 
Abstrakt 
V príspevku sa uvádza pohľad na výber rôznorodých prístupov pri vyučovaní 

anglického jazyka pod spoločným označením CLIL v rámci európskych krajín. 
Väčšinou sa metóda CLIL považuje za formu bilingválneho učenia; isté rozdiely 
možno nájsť v požiadavkách na kompetencie učiteľa ako aj na celkovú 
organizáciu edukačného procesu. Viaceré informácie majú inšpiratívnu hodnotu 
pri snahe aplikovať túto metódu v praxi našich základných škôl.  

Kľúčové slová: učenie a učenie sa cudzieho jazyka, efektívne a inovatívne 
postupy, CLIL, bilingválne vzdelávanie 
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