
Vážení rodiče,
výuka metodou CLIL se v médiích i odborných časopisech skloňuje ve všech pádech. Ale co to
vlastně CLIL je? Čím je tento trend inovativního vyučování zajímavý a proč by mohl být pro Vaše
dítě přínosem?
Dovolte nám alespoň v krátkosti vysvětlit, co se za zkratkou CLIL skrývá, a co realizace výuky
s využitím metody CLIL žákům přináší.

Metoda (nebo spíše metodologie) CLIL není sice nová, ale zatím není v českém školství příliš rozšířená. Jedná se
o integrované vzdělávání (Content and Language Integrated Learning) při němž dochází k propojení výuky cizího jazyka
s výukou odborného předmětu.

Na rozdíl od bilingvního vzdělávání, kdy je celá výuka vedena v cizím jazyce, lze při CLILu používat mateřský jazyk. Cizí jazyk
a mateřský jazyk se mohou v hodině objevit současně – míra použití obou jazyků se odvíjí od jazykové vybavenosti žáků.

Žáci se při CLILových hodinách učí jak cizí jazyk, tak i předmět.

Nepopiratelnou výhodou výuky metodou CLIL je zcela přirozené využití jazyka v reálných situacích, které nás obklopují.

Učitelé zařazující metodu CLIL do výuky se snaží žáky motivovat, podnítit jejich zájem, aby cizí jazyk začali více vnímat
jako prostředek komunikace a nejen jako další předmět, který se musejí naučit.

Výuka metodou CLIL je spojena s prosazováním komunikativních metod ve výuce, nenásilnou formou integruje dva i více
školních předmětů, podporuje mezipředmětové vztahy, projektové vyučování a nové formy práce.

Žáci pracují ve tvořivé atmosféře a spolu s učitelem se stávají pracovní skupinou a týmovými spoluhráči.

Aby výuka metodou CLIL na škole dobře fungovala a přispívala ke zlepšení aktivní komunikace žáků v cizím jazyce a rozvoji
jejich dalších znalostí a dovedností, je potřeba v úvodu procesu zavádění metody CLIL vše dobře prodiskutovat a odpovědět
na otázky všech zúčastněných – učitelů, žáků, vedení školy, ale také rodičů, jejichž podpora je v tomto ohledu velmi důležitá.

Pokud se vedení školy, kterou Vaše dítě navštěvuje, rozhodne CLIL do výuky zařadit, budete možná překvapeni, jak se
bude zlepšovat jazyková úroveň Vašeho dítěte, jak bude postupně ztrácet zábrany přirozeně v cizím jazyce komunikovat
a kromě toho získá řadu dalších dovedností a kompetencí podporujících týmovou spolupráci.

propojuje předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáků s novými poznatky a dává je do souvislostí

převádí hlavní aktivitu na žáka; učitel radí, dodává podněty, inspiruje

vhodně s dětmi střídá během výuky cizí jazyk s mateřským jazykem

učitel předkládá žákům takové materiály v cizím jazyce, které odpovídají jejich úrovni

podporuje využívání aktivizujících metod výuky a různorodých forem práce

pomáhá žákům vyrovnávat se s jazykovou bariérou

nevnímá jazykovou chybu jako problém, ale jako přirozenou součást procesu učení, příležitost učit se z ní

publikace CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků, autorek, Barbory Benešové a Petry Vallin, 2015

webové stránky www.ucebniceclil.cz, kde najdete kromě informací o metodě CLIL také i ukázky z učebních materiálů
Labyrinth určených speciálně pro výuku metodou CLIL.


