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CLIL
• akronym Content and Language Integrated Learning
• 1994 – Jyväskylä, Finsko
• CLIL = výuka nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka, která
vyžaduje specifické strategie a metody výuky
• dualita cílů: nejazykový předmět a cizí jazyk
• dnes se spíše než o CLIL jedná o CEIL
• 2 různá pojetí: hard CLIL a soft CLIL
• uplatňován napříč stupni vzdělávání
• není synonymem k bilingvnímu vyučování
• mateřský a cizí jazyk se v CLILu potkávají
• podporován dlouhodobě a systematicky EU
• existuje mnoho podob CLILu

Jaká pozitiva CLIL přináší
• zbavení strachu mluvit (chyby nevadí)
• smysluplnější příležitosti k využití cizího jazyka
• větší kontakt s jazykem
• zlepšování jazykových dovedností (odborná slovní zásoba,
aplikace gramatiky, spontánnost, plynulost)
• zvýšení motivace žáků pro učení cizích jazyků
• inovace výuky
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CLIL v Evropě
„It can provide effective opportunities for pupils to use their new
language skills now, rather than learn them now for use later. It
opens doors on languages for a broader range of learners, (…)
those who have not responded well to formal language instruction
in general education. It provides exposure to the language without
requiring extra time in the curriculum…” (European Commission,
2004)
„CLIL může umožnit žákům použít jazykové znalosti okamžitě, spíše
než se jen učit, aby je někdy použili někdy v budoucnu. Zároveň
otevírá dveře širšímu spektru žáků, tedy i těm, kterým tradiční
výuka cizích jazyků příliš nevyhovuje. Poskytuje také další kontakt s
cizím jazykem, aniž by narůstal celkový počet hodin.“

CLIL v Evropě
• různé modely
• různá míra zapojení cizího jazyka
• různě kvalifikovaní učitelé
• různé předměty

Rakousko
• primární školy – 60 min týdně CJ napříč předměty
• rozšíření na středních školách
• výzkum CLILu (autorka Dalton-Puffer)

Francie
• „Sections Europeennes“/“Sections Internationales“ – 4-6 hod týdně
CLIL
• hlavně dějepis a zeměpis
• na přípravě se podílí učitel jazyka i učitel odborného předmětu

Itálie
• rozšířený na 1. i 2. stupni ZŠ
• CLIL povinný na středních školách v posledním ročníku
• team-teaching (2 učitelé v hodině)

Španělsko
• CLIL rozšířený na 1. stupni ZŠ
• státní bilingvní školy
• výzkumy potvrzující značný posun v jazykových dovednostech žáků

Nizozemí
• hlavně druhý stupeň - TTO školy (Tweetalig Onderwijs)
• alespoň 3 předměty, každý z jiné oblasti
• propracovaný funkční systém (TTO standards, junior and senior TTO
schools)

CLIL v ČR
• 2010 – 2011 – NIDV: projekt Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni
základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií – CLIL, materiály dostupné na
http://clil.nidv.cz/.
• 2009 – 2012 – PedF MU: projekt Tvorba metodických materiálů a postupů pro
zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího
stupně víceletých gymnázií a projekt Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ,
gymnáziích a SOŠ kraje Vysočina (příručka CLIL v české školní praxi).
• 2010 – 2012 – NÚV: projekt Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Výstupem byla zatím nejrozsáhlejší databáze kvalitně
zpracovaných výukových plánů dostupná na http://clil.nuv.cz/index.html a příručka CLIL
ve výuce.
• 2014 – 2015 – V rámci výzvy MŠMT byla podpořena celá řada projektů podporujících
rozvoj CLIL v ČR. Např. NIDV realizoval projekt Nebojte se CLIL, Centre for Modern
Education Let’s speak together, Channel Crossings Škola bez hranic.
• 2015 - první sada učebnic CLIL Labyrinth zohledňující rámcový vzdělávací program pro
druhý stupeň (A1 a A2 pro AJ, A1 pro NJ), www.ucebniceclil.cz
• 2015 – první monografie o CLIL v češtině CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích
jazyků
• nyní možnost dalšího vzdělávání učitelů v CLIL v rámci tzv. šablon

Podoby výuky CLILu na českých školách
• jazykové sprchy (aktivity na slovní zásobu, videa, hry)
• 1 vyučovací hodina týdně napříč předměty (postupně
navyšovat dle možností školy na cca 3-4 hodiny)
• CLIL blokově (jednotlivá témata, moduly či projekty
vyučována prostřednictvím cizího jazyka)
• spolupráce se zahraniční školou (E-twinning)

ZŠ Květňák – příklad dobré praxe
Praha 4, státní škola, velká sídlištní škola, CLIL na 1. i 2.
stupni
První stupeň ZŠ
• 4 hodiny CLIL týdně (2 v úterý, 2 ve čtvrtek)
• v rozvrhu vedeno jako tzv. Activities
• podporuje mezipředmětové vztahy (MA, PRV, VV, HV)
• team-teaching (učitel + asistent nebo rodilý mluvčí)
• garant programu CLIL
• proškolování učitelů v ČR i v zahraničí

Rady a doporučení k zavádění CLIL
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K výuce méně intenzivních modelů CLIL nepotřebujeme povolení MŠMT.
Jazyková úroveň učitele CLIL není oficiálně stanovena.
O CLILu je nutné včas informovat rodiče i žáky (např. formou tzv. kavárny).
Přínosem je zjistit si možnosti spolupráce s dalšími učiteli (zejména uč. AJ).
Efektivita výuky CLIL není vidět okamžitě.
Méně je mnohdy více.
Dobré je začít CLIL zavádět nejprve do výchov (VV,HV,TV,PV).
CLIL je nutné využívat systematicky a pravidelně.
Zapojení žáků do výuky CLIL je třeba podpořit jazykovým scaffoldingem.
Obtížnost jazyka a obsahu je nutné vyvažovat.
Postupně je vhodné odbourávat přecházení do mateřského jazyka.
Materiály na výuku CLIL je možné získat více způsoby než je pouze vytvářet
„od nuly“ (Labyrinth, Open Agency…)
CLIL se dobře propojuje s dalšími inovacemi (např. metody RWCT, ICT apod.).
Metody výuky v CLIL volit na základě jazykových dovedností učitele.

Metody výuky v CLIL na základě
jazykových dovedností učitele
Mírně pokročilí
➢využívat již existující materiály v cizím jazyce: př. videa (Youtube, Khan Academy),
pracovní listy
➢instrukce zadávat v ČJ
Středně pokročilí
➢jazykové sprchy, výklad s oporou PowerPointové prezentace, Quizlet, Kahoot
➢tvorba nových materiálů za pomoci jazykového učitele
Pokročilí
➢vedení celé hodiny v cizím jazyce včetně instrukcí a „classroom management“
➢projektová výuka, zpětná vazba a formativní hodnocení v cizím jazyce
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