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PREDHOVOR 

Viacjazyčnosť je podstatou európskej identity, pretože jazyky sú 
základným  aspektom kultúrnej identity každého Európana. Z toho 
dôvodu sa viacjazyčnosť spomína špecificky – prvýkrát – v príhovore 
komisára. Mám česť byť týmto komisárom.  

Rok po nástupe do úradu komisár prvýkrát hovorí o viacjazyčnej 
komunikácii. Nový rámec stratégie pre viacjazyčnosť v súčasnej 
situácii je prvým bodom v záveroch európskeho samitu v Barcelone v 
marci 2002, ktorý dal významný podnet na vyučovanie jazykov a 
zvýšenie jazykovej rôznorodosti v Európe.  Stratégia platí vo vzťahu k 

aktivite na  európskej úrovni a zahŕňa súbor návrhov  v ekonomickej a sociálnej oblasti a vo vzťahu k 
občanom. 

 

V tomto kontexte, ktorý sa často spomína ako ‘obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie’, alebo CLIL, 
je medzi uvádzanými príkladmi, o ktoré je nezvyčajný záujem, ako to už bolo spomínané v rokoch 2004 - 
06 v akčnom pláne komisie na podporu výučby jazykov a jazykovej rôznorodosti. Prostredníctvom tohto 
spôsobu zabezpečovania vzdelávania, žiaci sa učia predmety z obsahu vzdelávania školy a súčasne si 
precvičujú a zdokonaľujú jazykové zručnosti. Predmety a jazyky sa kombinujú tak, aby poskytovali lepšiu 
pripravenosť na život v Európe, kde sa  mobilita  stáva široko rozvinutá a mala by byť umožnená každému.  

Súčasný prieskum Eurydice veľmi jasne odráža moje želanie získať prvý ‘európsky’ pohľad do obsahovo a 
jazykovo integrovaného vyučovania. Je to prostriedok na posúdenie pokusov na všetkých úrovniach na 
podporu nových metodík v jazykovej príprave.  

Obsahuje podrobnú analýzu toho, ako je organizované poskytovanie CLIL, statusu cieľových jazykov,  
predmetov, ktorých sa to týka v obsahu vzdelávania a  opatrení pre odbornú prípravu a výber vhodných 
učiteľov, nedostatok, ktorý je identifikovaný ako jedna z hlavných prekážok v implementácii tohto typu 
vyučovania. Toto originálne a obšírne vyhodnotenie je bezosporu hlavným odkazovým zdrojom o CLILe. 

Dúfam, že to bude zaujímavé a hodnotné pre všetkých, ktorí to budú čítať. 

 

 

Ján Figel’ 

Komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú 
prípravu a multilingualizmus 

3 





OBSAH 
 
 
 

Predhovor 3 

Úvod 7 

Kapitola 1.  Postavenie CLILu vo vzdelávacom systéme 13 

1.1. Status poskytovania  CLILu 13 

1.2. Status jazykov 16 

1.3. Úrovne vzdelávania   19 

Kapitola 2.  Organizácia a hodnotenie 21 

2.1. Kritériá prijímania  21 

2.2. Ciele 22 

2.3. Vyučovacie predmety prostredníctvom CLILu  24 

2.4. Oficiálny vyučovací čas  27 

2.5. Evalvácia a certifikácia 29 

Kapitola 3.  Pilotné projekty 33 

3.1. Ciele a kontext 35 

3.2. Stupne vzdelávania a cieľové jazyky 36 

3.3. Selekcia škôl a žiakov 37 

3.4. Predmety vyučované pomocou CLIL 38 

3.5. Hodnotenie 40 

Kapitola 4.  Učitelia  41 

4.1. Vzdelanie a kritériá náboru 41 

4.2. Špeciálne počiatočné vzdelávanie 46 

4.3. Ďalšie výhody  49 

5 



O b s a h o v o  a  ja z y k o v o i nt eg r o v a n é vy u č o v a n i e  ( C L I L )  v  š k o l e  v  E u r ó p e  

Kapitola 5.  Prekážky a diskusia  51 

5.1. Faktory spomaľujúce všeobecnú realizáciu 51 

5.2. Súčasné diskusie 53 

Súhrn a závery 55 

Slovník 59 

Prílohy 63 

Zoznam obrázkov 71 

Odkazy 73 

Poďakovanie 75 

6 



ÚVOD 

Krátke historické pozadie   

Školy, v ktorých vyučovanie niektorých predmetov z učebných osnov môže byť poskytované v cudzom, 
regionálnom alebo menšinovom  jazyku existujú v Európe už niekoľko desaťročí.  

Pred rokom 1970 bol tento typ vyučovania dostupný hlavne v oblastiach, ktoré boli jazykovo osobité 
(pretože boli blízko štátnych hraníc, alebo sa používali dva jazyky a pod.), alebo vo veľkých mestách. 
Týkalo sa to však obmedzeného počtu žiakov, ktorí vyrastali v pomerne nezvyčajnom  jazykovom alebo 
sociálnom prostredí. Cieľom bolo zmeniť ich na bilinguálne hovoriace deti  umožnujúc im získať jazykové 
znalosti porovnateľné so znalosťami rodákov. Skutočne termíny všeobecne používané  na určenie tohto 
typu vyučovania sú ‘bilinguálna’ škola, vzdelávanie alebo vyučovanie. 

V priebehu rokov 1970 a 1980 bol vývoj tohto typu vyučovania ovplyvňovaný predovšetkým kanadským 
experimentom s vnoreným vyučovaním. Prvýkrát začal ako výsledok anglicky hovoriacich rodičov žijúcich 
v provincii Quebec, ktorí dospeli k tomu, že  ovládanie francúzštiny je  dôležité pre život vo francúzsky 
hovoriacom prostredí. Pochopili, že poskytovanie vzdelávania ich deťom v tomto jazyku viedlo k získaniu 
významných  jazykových znalostí. 

Programy s vnoreným vyučovaním boli veľmi úspešné v Kanade. Kľúčovým faktorom ich úspechu bola 
bezosporu podpora vzdelávacích inštitúcií a zapojenie sa rodičov. Tieto projekty sa rozrastali vďaka 
veľkému podielu zaujímavého výskumu špeciálne z pohľadu perspektívy vyučovania. Hoci postupne bolo 
jasné, že skúsenosti z Kanady sa nemôžu priamo preniesť do Európy, majú svoju hodnotu v stimulovaní 
výskumu v tejto oblasti a podporovaní rozvoja rozsiahlych experimentálnych činností.  

Zabezpečovanie vyučovania vnorením môže mať rôzne formy. Môže sa to považovať ako ‘skoré’ alebo 
‘neskoré’, záleží od veku detí, pre ktoré je určené. Môže sa považovať ‘za úplné’ podľa toho, či sa vyučuje 
podľa celých učebných osnov, v ktorých je určený cieľový jazyk, alebo ‘čiastočne’, ak je vyučovacím 
jazykom iba pre niektoré predmety. Tieto odlišné prístupy sú odrazom bohatej variabilnosti jazykového a 
pedagogického prostredia ako aj rôznych zámerov a cieľov žiakov alebo  ich rodičov a vzdelávacích 
inštitúcií. 

V priebehu deväťdesiatych rokov sa skratka CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie) stala 
najrozšírenejšie používaným termínom pre tento druh vzdelávania. CLIL je platformou pre inovovaný 
metodický prístup v širšom rozsahu ako je  jazykové vyučovanie. Preto kladie dôraz na  snahu rozvíjať 
zručnosti aj v nejazykovom predmete a aj  v jazyku, v ktorom sa vyučuje kladením rovnakej dôležitosti na 
oboje. Okrem toho dosiahnutie tohto dvojakého cieľa vyvoláva rozvíjanie špeciálneho prístupu k 
vyučovaniu a to tak, že nejazykový predmet sa nevyučuje v cudzom jazyku, alebo prostredníctvom 
cudzieho jazyka.  Samozrejmým  je  integrovanejší prístup k vyučovaniu aj k učeniu sa, čo vyžaduje od 
učiteľov, aby sa špeciálne zamysleli nielen nad tým, ako by sa mali vyučovať jazyky, ale nad celkovým 
vzdelávacím procesom. 
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Okrem týchto špeciálnych úvah, CLIL a ďalšie formy  bilingválneho vyučovania  alebo vyučovania 
vnorením sa, mali určité spoločné črty, ktoré mnohí experti veľmi radi zdôrazňujú.  Z organizačného 
hľadiska CLIL umožňuje výučbu jazykov na pomerne intenzívnom základe bez toho, že by požadoval 
prílišnú účasť školského rozvrhu. Je tiež inšpirované dôležitými metodickými zásadami vytvorenými 
výskumom o výučbe cudzích jazykov, napríklad potrebu študujúcich, aby správne komunikovali. 

V rámci tejto štúdie sa skratka CLIL používa ako generický termín na popis všetkých typov zabezpečenia, v 
ktorom sa používa druhý  jazyk (cudzí, regionálny alebo menšinový jazyk a a/lebo iný oficiálny štátny 
jazyk) na výučbu niektorých vyučovacích predmetov, učebných osnov iných než je samotná jazyková 
výučba. Je však dôležité mať na pamäti, že zabezpečovanie CLILu je produktom historického pozadia 
stručne opísaného v tomto úvode a že ako taký má svoje vlastné špecifické metodické a organizačné 
charakteristiky. Termíny a výrazy používané v jednotlivých štátoch na označenie zabezpečenia CLIL (ako 
je spracované v tejto štúdii) je obsahom prílohy 1. 

Podpora  EÚ pre  CLIL  

Pred mnohými rokmi sa jazyková príprava prednostne uvádzala v odporúčaniach únie o vzdelávaní (TP

1
PT). 

Podpora jazykovej rozmanitosti vo výchove a vzdelávaní bola vždy dôležitým bodom pri plánovaní 
úspešného budovania Európy. Ale až v 90-tych rokoch diskusie o štúdiu jazykov v európskych inštitúciách 
viedli ku skúmaniu inovačných vyučovacích metód. Malo sa to prejaviť v programe Lingua o vyučovacích 
metódach (TP

2
PT), ktorý deklaroval význam podpory inovácie v metódach prípravy v cudzích jazykoch.’  

V tomto kontexte začala EÚ niekoľko iniciatív v oblasti obsahovo a jazykovo integrovaného  vzdelávania 
(CLIL). 

Jeden z prvých legislatívnych dokumentov týkajúcich sa európskej spolupráce v oblasti CLIL je Rezolúcia 
rady z roku 1995 (TP

3
PT). Týka sa podpory inovačných metód a hlavne „výučby v cudzom jazyku iných 

predmetov než sú jazyky, zabezpečujúc bilingválnu výučbu“. Navrhuje tiež zvýšenie kvality prípravy pre 
učiteľov cudzích jazykov  „podporovaním výmeny vysokoškolákov z členských štátov ako jazykových 
inštruktorov na školách tak, aby sa podporila priorita budúcich učiteľov cudzích jazykov alebo učiteľov, 
ktorí majú vyučovať svoj predmet v inom ako vlastnom jazyku“. 

V tom istom roku v Bielej knihe o výchove a vzdelávaní (Výučba a štúdium – K vzdelávacej spoločnosti) sa 

Európska komisia zamerala na význam inovačných myšlienok a čo najefektívnejších praktík s cieľom 
pomôcť všetkým občanom Európskej únie získať znalosti v troch európskych jazykoch. Vzhľadom na tieto 
inovačné nápady Komisia konštatovala, že “treba dokonca presadiť, aby stredoškoláci študovali niektoré 
vyučovacie predmety v prvom cudzom jazyku, ako je to v prípade európskych škôl.”’ (TP

4
PT). 

  

( TP

1
PT) Pozri Rezolúciu rady a ministrov vzdelávania v rámci rady z 9. februára 1976, závery štutgartskej Európskej rady  

roku 1983, a závery rady zo 4. júna 1984. 

( TP

2
PT) Program nadobudol platnosť 1. januára 1990. Rozhodnutie rady 89/489/CEE, 16.08.1989.  

( TP

3
PT) Rezolúcia rady z 31. marca 1995 o zlepšení a diverzifikovaní jazykovej výučby a učenia sa v rámci školských 

systémov v Európskej únii, TOfficial Journal C 207 z 12.08.1995. T

( TP

4
PT) Časť 2, IV – Štvrtý základný cieľ: ovládanie troch jazykov spoločenstva. 
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Ú v o d  

Európske programy v oblasti výchovy a vzdelávania majú veľký vplyv na rozvoj rôznych prístupov k 
výučbe jazykov. Takže aktivity podporované v druhej fáze programu Socrates v období 2000-2006 (TP

5
PT) 

smerujú na zabezpečenie CLIL. V programe Socrates - Comenius Action sa finančná podpora zameriava 
na mobilitu činností “učiteľov iných predmetov, ktorí majú alebo chcú vyučovať v cudzom jazyku”. V 
programe Erasmus môže byť finančná podpora pridelená na “spoločnú tvorbu a realizáciu učebných 
osnov, modulov, intenzívnych kurzov alebo iné vzdelávacie aktivity, vrátane multidisciplinárnych aktivít a 
výučby predmetov v iných jazykoch”.  

V roku 2001 - Európskom roku jazykov, bola pozornosť zameraná na skutočnosť, že podporovanie 
jazykovej výučby a jazykovej rozmanitosti možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych prístupov, vrátane 
CLILu. V marci 2002 sa Európska rada v Barcelone snažila podporiť štúdium jazykov vo výzve o trvalú 
snahu zo strany členských štátov a Európskej komisie, zabezpečiť výučbu najmenej dvoch cudzích jazykov 
od raného veku. Na základe tejto požiadavky (spolu s požiadavkou Európskej rady z februára 2002), v roku 
2003 komisia zahájila svoj akčný plán 2004-2006. (TP

6
PT) V rámci tohto plánu pre CLIL sa uvádza, že má mať 

“hlavný podiel na plnení cieľov Únie v oblasti štúdia jazykov”. Na podporu integrovaného štúdia obsahu a 
jazykov bol vypracovaný súbor akcií, medzi nimi táto štúdia Eurydice.  

Na zasadaní Európskej rady v máji 2005 luxemburské predsedníctvo podalo správu o výsledkoch 
sympóziá pod názvom “Meniaca sa európska trieda: potenciál mnohojazyčnej výučby”, ktoré sa konalo  o 
niekoľko týždňov skôr, v marci. Medzi hlavnými závermi bola potreba zabezpečiť, aby žiaci a študenti boli 
zapojení do CLILu na rôznych stupňoch školského vzdelávania, ako aj požiadavka podporiť učiteľov pri 
získavaní osobitnej prípravy v oblasti CLIL. 

Treba tiež spomenúť iné opatrenia na podporu prístupov CLIL. Zahrňujú Európske ceny za inováciu 
jazykovej výučby a učení saT T(po prvýkrát udelenú v roku 1998), a Európsku sieť EuroCLIC (vyučovanie 
integrujúce jazyk a obsah), ktoré pozostávajú z učiteľov, výskumníkov, školiteľov a iných, ktorí sa 
zaujímajú o implementáciu CLILu a sú spoločne financované Európskou komisiou od roku 1996. 

Diskusia o CLILe, ktorá prebieha v Európskej únii je veľmi živá. V budúcich rokoch sa podniknú nové 
iniciatívy na podporu tohto ešte stále nového metodického prístupu pravdepodobne vo výchovno-
vzdelávacích programoch budúcej generácie (2007-2013). Rokovania expertov v  skupine o jazykoch 
(vytvorenej v rámci pracovného programu Výchova vzdelávanie až do roku 2010), ako aj šírenie informácií 
o dobrej praxi v oblasti CLIL v členských štátoch určite prispejú k jeho rozvoju. 

 

( TP

5
PT) Rozhodnutie č. 253/2000/EC Európskeho parlamentu a rady z 24. januára 2000 ustanovujúceho druhú fázu 

akčného plánu komisie v oblasti  vzdelávania’, Official Journal L 28 z 3.2.2000.  

( TP

6
PT) ‘Podporovanie štúdia jazykov a jazykovej diverzity: Akčný plán 2004-2006’, Oznámenie rady, Európskeho 

parlamentu,  Ekonomického a sociálneho výboru a Výboru regiónov z 24.07.2003, COM (2003) 449 final. 
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Obsah a metódy  

V akčnom pláne Európskej komisie na roky 2004-2006 na podporu štúdia jazykov a jazykovej diverzity 
táto štúdia tvorí prvý ucelený a komparatívny zber dát realizovaný sieťou Eurydice v rámci CLIL. Výraznou 
črtou tohto zabezpečenia CLIL je, že (v rámci iného než jazykového vyučovania sa žiaci vyučujú rôzne 
predmety najmenej v dvoch jazykoch). Vcelku ide o výučbu v úradnom štátnom jazyku a cieľovom jazyku, 
ktorý v závislosti od príslušného štátu môže byť cudzím jazykom (hociktorý nedomorodý jazyk na území 
príslušného štátu), ďalší oficiálny štátny jazyk a/alebo regionálny/menšinový jazyk (jazyk používaný 
obyvateľstvom, ktoré má svoje korene v príslušných oblastiach, alebo tam žili celé generácie). 

Výučba cudzích jazykov v prísnom slova zmysle ako osobitných vyučovacích predmetov nie je v tejto 
štúdii prejednávaná. Takisto celkové jazykové prostredie, ktoré používa jeden jazyk na výučbu všetkých 
vyučovacích predmetov učebných osnov alebo úpravy na zabezpečenie jazykovej podpory pre deti 
prisťahovalcov alebo žiakov, ktorých materinský jazyk, nie je vyučovacím jazykom (TP

7
PT), s cieľom zabezpečiť 

ich postupnú integráciu do základnej prípravy v tomto jazyku sa tu nespomínajú.  

Ak vychádzame zo širokého rozsahu stavu v každom štáte, ale tiež zo všeobecne okrajovej povahy 
zabezpečenia CLIL, táto štúdia sa zameriava na hlavné trendy vyplývajúce z charakteritík štátu. Podobne 
tiež na základe povahy tohto základného pozorovania žiadna pozornosť sa nevenuje špecifickým 
aspektom pedagogického prístupu a metodiky spojených s CLILom. 

Od roku 2004/05, ktorý je referenčným rokom, táto štúdia vychádza z informácií obsiahnutých v 
národných popisoch 30 členských štátoch siete Eurydice. Boli vypracované podľa Pokynov k obsahu 
Európskej kancelárie Eurydice a sú na webovej stránke Thttp://www.eurydice.org T. Táto štúdia zahrnuje 
predškolskú výchovu, základné a stredné vzdelávanie zodpovedajúce stupňom ISCED 0, 1, 2 a 3 (TP

8
PT). Pritom 

sa zohľadňuje len CLIL v základnom verejnom sektore vzdelávania a v dotovanom súkromnom 
vzdelávaní. Diskusie o nedotovaných súkromných školách, školách alebo akadémiách, ktoré vyučujú len 
jazyky inštitúciách alebo strediskách vytvorených na podporu príslušného jazyka a kultúry v zahraničí, v 
medzinárodných školách, alebo v siete európskych škôl nie sú. 

Pozornosť čitateľov by sa mala tiež zamerať na spôsob prejednania niektorých otázok. Postavenie jazykov 
vybraných na výučbu predmetov má osobitný význam, nakoľko táto štúdia zahrnuje rôzne typy cieľového 
jazyka CLIL. (cudzie jazyky, iné úradné štátne jazyky a/alebo regionálne, menšinové jazyky). 

Predbežná analýza bola o postavení cieľových jazykov z hľadiska nasledujúcich typov relevantných pre 
každú prejednávanú tému. Nepovažovalo sa za potrebné zdôrazniť rozlíšenie medzi jednotlivými typmi 
jazykov vo všetkých prípadoch. Bolo to len vtedy, kde sa ich status považoval za dôležitý pre správne 
pochopenie určitých aspektov príslušnej témy. V iných prípadoch, v ktorých národné popisy obsahovali 
na túto tému len niekoľko alebo irelevantných informácií, sa cieľové jazyky považovali za celok tak v texte, 
ako aj v číslach.  

Výsledky štúdie sú uvedené v piatich kapitolách. Prvé dve skúmajú všeobecný rámec pre tento druh 
zabezpečenia (jeho postavenie vo vzdelávacom systéme, organizáciu a hodnotenie). Uvádzajú, že status 
príslušných cieľových jazykov ako aj vyučovacie predmety a oficiálne venovaný čas sa veľmi líšia. V tretej 
kapitole sú najaktuálnejšie formy pilotných projektov. V štvrtej kapitole zas otázky o učiteľoch. Dôraz sa 
kladie hlavne na postupy získavania učiteľov, ich počiatočnú odbornú prípravu, ďalšie vzdelávanie a 

( TP

7
PT) Ďalšie informácie o tomto predmete pozri Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, Brussels: Eurydice, 

2004. 

( TP

8
PT) Pozri definície uvedené v časti ‘Slovník’.  
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Ú v o d  

finančné alebo iné dávky. Problémy a diskusia o tvorbe tohto druhu zabezpečenia sú predmetom 
poslednej kapitoly. Nedostatok učiteľov, ťažkosti pri získavaní vhodných vyučovacích materiálov, právne 
obmedzenia alebo vysoké náklady súvisiace so zavedením tohto druhu vyučovania sa uvádzajú ako 
hlavné prekážky pri širokom zavádzaní CLILu. 
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KAPITOLA 1 

POSTAVENIE CLILU VO VZDELÁVACOM SYSTÉME 

1.1. Status poskytovania  CLILu 

Poskytovanie CLILu je súčasťou hlavného prúdu školského vzdelávania vo väčšine štátov na základnej a 
stredoškolskej úrovni. Asi tretina z nich sa tiež zapája do pilotných projektov (kapitola 3). V Belgicku 
(Flámske spoločenstvo) a v Litve existuje CLIL iba v rámci pilotných projektov. 

Obrázok 1.1: Status  poskytovania  CLILu v základnom vzdelávaní (ISCED 1) a všeobecnom stredoškolskom 
vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05

 

 
Poskytovanie CLILu ako  
súčasť vzdelávania v školách 
v hlavnom prúde 

 
Poskytovanie  CLILu 
v rámci pilotných projektov  

 

Kombinácia  poskytovania 
CLILu  ako súčasť 
vzdelávania v školách v 
hlavnom prúde a   v rámci 
pilotných  projektov 

 Nezabezpečuje sa  CLIL   

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúca poznámka 

Lichtenštajnsko: Poskytovanie  CLILu je dostupné v treťom ročníku základného vzdelávania, ale vo veľmi 
obmedzenej podobe. 

UVysvetlivka 

V tomto vyhodnocovaní nie sú zahrnuté programy na podporu detí, ktorých materinský jazyk nie je vyučovacím 
jazykom a poskytuje vzdelávanie v dvoch jazykoch hlavne s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu dlhodobú integráciu 
týchto detí do vzdelávania v hlavnom prúde. Medzinárodné školy tiež nie sú zahrnuté. Obrázok je limitovaný školami, 
ktoré sú financované a spravované verejnými inštitúciami. Avšak grantami dotované súkromné školy v Belgicku, Írsku 
a Holandsku boli vzaté do úvahy.  

Poskytovanie CLILu ako súčasť vzdelávania v škole v hlavnom prúde: poskytovanie je integrálnou súčasťou 
jednej alebo viacerých úrovní vzdelávania a nie je časovo obmedzené.  

 

13 



O b s a h o v o  a  ja z y k o v o i nt eg r o v a n é vy u č o v a n i e  ( C L I L )  v  š k o l e  v  E u r ó p e  

Zo šiestich štátov, kde neexistuje vyučovanie CLILu môže táto situácia čiastočne vyplývať z historických 
skutočností alebo  geografickej vzdialenosti. 

Skutočnosť, že prístup k vyučovaniu na základe CLILu je súčasťou vzdelávania v hlavnom prúde 
neznamená, že je široko rozvinutá. Situácia v  Luxembursku a na Malte je najmenej bežná v tom, že sú to 
jediné štáty, v ktorých vyučovanie typu  CLIL existuje vo všetkých školách na všeobecnej úrovni. Inde je 
zrejmé, že sa toto vzdelávanie poskytuje  iba pre žiakov menšín a iba v niektorých školách, predovšetkým 
tam, kde je to súčasťou vyučovania v cieľovom cudzom  jazyku (pozri obrázok 1.3). Situácia o dostupnosti 
vyučovania typu  CLIL v jednom alebo viacerých  regionálnych alebo menšinových jazykoch sa  
výraznejšie odlišuje tam, kde  je to relatívne dosť rozšírené v určitých štátoch, predovšetkým v Španielsku, 
Taliansku, Holandsku, Spojenom kráľovstve (Wales a Škótsko). Národné štatistické údaje, ktoré sú k 
dispozícii v niektorých štátoch (pozri popis jednotlivých štátov na web stránke http://www.eurydice.org) 
celkovo určujú, že tento typ vyučovania sa poskytuje pre 3 % a menej ako  30 % žiakov na základnej a 
stredoškolskej úrovni (alebo na obidvoch).  

Počiatočné experimenty s CLILom boli spojené s  politickými a  administratívnymi faktormi 
(predovšetkým existencia viacerých oficiálnych a štátnych jazykov a dohody o  spolupráci  so susediacimi 
štátmi), geografickým aspektami (malá územná oblasť, situácia na hraniciach, regionálne jazyky alebo 
zvláštnosti) a demografické skutočnosti (existencia menšín) spojené s každým štátom.  

Štáty s niekoľkými oficiálnymi jazykmi ako Belgicko (Germanofónne spoločenstvo), Luxembursko a Malta 
alebo s jedným alebo viacerými menšinovými jazykmi (pozri obrázok 1.4) boli všeobecne prví, ktorí 
zaviedli vyučovanie typu CLIL v týchto cieľových jazykoch. Luxembursko a Malta, kde je CLIL všeobecnou 
praxou, ho zaviedli začiatkom 19. storočia. Niekoľko štátov, ktoré poskytujú vyučovanie typu CLIL v 
regionálnom a/alebo menšinovom jazyku, konkrétne Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, 
Slovensko a Spojené kráľovstvo (Wales) ho zaviedli koncom  štyridsiatych  alebo päťdesiatych rokov.  

Vyučovanie typu CLIL v jednom alebo viacerých cudzích jazykoch  bolo  zavedené  v neskoršom období, 
tam sa dátumy odlišujú. Niekoľko experimentálnych pokusov sa realizovalo v 1950 alebo 1960 (v 
Estónsku, Poľsku a Bulharsku), ale všeobecne sa tento typ vyučovania stal dostupný iba od 1980 
alebo1990 (bez ohľadu na to, či CLIL bol už dobre etablovaný v jednom alebo viacerých  regionálnych 
a/alebo menšinových jazykoch).  

Bez ohľadu na poukázané odlišnosti, väčšina štátov zaviedla legislatívu na vytváranie podmienok pre 
vzdelávanie CLIL, alebo jeho rozšírenie,  začiatkom deväťdesiatych rokov. 
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Obrázok 1.2. Uvedenie obdobia, 
v ktorom bol CLIL zavedený   

 Vyučovanie v cudzom jazyku alebo v inom štátnom 
jazyku 

Vyučovanie v regionálnych alebo menšinových 
jazykoch 

BE fr Začalo sa experimentálne na konci osemdesiatych rokov. 
Legislatívne zavedené vyhláškou v roku 1998. 

� 

BE de Koncom tridsiatych rokov v niektorých stredných školách. 
Legislatívne zavedené vyhláškou v roku 2004. 

� 

BE nl � �

CZ Začiatkom deväťdesiatych rokov. Oficiálne uznané v 
legislative od roku 1995. �

DK � �

DE Prvé nemecko/francúzske odbory v roku 1969. Poskytovanie 
v týchto odboroch narastalo a ďalšie (nemecko/anglické) 
boli zriadené v sedemdesiatych a rozšírené v osemdesiatych 
rokoch o ďalšie jazyky alebo typy škôl v deväťdesiatych 
rokoch. V legislative od roku 1987. 

V legislative od roku 1950 (v prípade dánčiny) od 
roku 1992 doplnená o srbčinu. 

EE Začiatkom  šesťdesiatych rokov. Dlhodobá tradícia. 

EL � �

ES Dohody medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom o 
vybudovaní bilinguálnych organizačných  postupov (1996). 

V legislative od roku 1978 (Katalánsko) a od 1979 
(ďalšie autonómne spoločenstvá), ale 
implementované iba od začiatku osemdesiatych 
rokov. 

FR Od roku 1981 v prípade medzinárodných sekcií  sections 
internationales (v základných školách, collèges a lycées); od 
roku 1992 v prípade európskych sekcií - sections européennes 
(collèges a lycées). 

V legislatíve od roku 1982. 

IE Dlhodobá tradícia (od začiatku dvadsiatych rokov). �

IT Od  začiatku deväťdesiatych rokov (vo vehikulárnom 
vyučovaní jazyka). 

Dlhodobá tradícia, ale postup sa odlišuje podľa 
jednotlivých regiónov. 

CY � �

LV Dlhodobá tradícia. Oficiálne uznané v legislative od roku 
1991. Nárast poskytovania v školách, kde  lotyština nebola 
vyučovacím jazykom, bol v legislative od roku 1995. 

Progresívne vybudovanie bilinguálneho 
vzdelávania, vrátane menšinových jazykov bolo 
realizované od roku 1999 na úrovni ISCED 1 a od 
roku 2004 na úrovni ISCED  2 a 3. 

LT � �

LU Od roku 1844. �

HU Od roku 1987  Od roku 1949. 

MT Od 19. storočia. �

NL Od roku 1989. Od roku 1955. 

AT Od začiatku deväťdesiatych rokov (prvé  oficiálne 
odporúčanie od roku 1993). 

Oficiálne uznané v legislatíve na konci 
osemdesiatych rokov, závisí od konkrétneho jazyka. 

PL Bilingválne vzdelávanie od začiatku šesťdesiatych rokov, ale 
skutočne boli zorganizované patričné triedy od začiatku 
deväťdesiatych rokov (predovšetkým podľa reformy 
vzdelávacieho systému v roku 1991). 

Prvé základné školy v období  medzi dvomi 
svetovými vojnami. Prvé stredné školy  v období 
medzi rokmi  1939 a 1949. Rozšírenie vyučovania od 
začiatku päťdesiatych rokov. 

PT � �

� Neposkytuje sa žiadne vzdelávanie CLIL  pre typy jazykov, ktoré sú uvedené pod touto hlavičkou. 
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O b s a h o v o  a  ja z y k o v o i nt eg r o v a n é vy u č o v a n i e  ( C L I L )  v  š k o l e  v  E u r ó p e  

 

 Vyučovanie v cudzom jazyku alebo v inom  štátnom 
jazyku 

Vyučovanie v regionálnych alebo menšinových 
jazykoch 

SI 
� 

Poskytovanie CLILu vrátane menšinových jazykov  
existovalo od roku 1959. 

SK Začiatkom päťdesiatych rokov. Od začiatku päťdesiatych rokov. 

FI V legislatíve bola vydaná vyhláška v roku 1991  na 
vyučovanie na úrovni ISCED  1, 2 a 3. 

V legislatíve od roku 1991. 

SE Začiatkom osemdesiatych rokov v školách na úrovni ISCED 
3. Nárast vyučovania v období rokov 1992 a 1994 na 
úrovni ISCED 3, a v období rokov 1995 a 1997 na úrovni 
ISCED  1 a 2. 

Prvé základné a stredné školy začiatkom 
osemdesiatych rokov. Nárast v priebehu 
deväťdesiatych rokov. 

UK-ENG/ 
WLS/NIR 

Školy sú schopné poskytovať typ vyučovania CLIL, ak majú 
k dispozícii kvalitných vyučujúcich. Hoci takéto 
vyučovanie sa formálne neposkytovalo, v skutočnosti malý 
počet škôl poskytoval programy  typu CLIL.

UK-WLS: Zákon z roku  1944 umožňoval miestnym 
úradom otvoriť školy s waleským vyučovacím jazykom. 
Prvá základná škola financovaná z verejných zdrojov a 
waleským vyučovacím jazykom bola otvorená v roku 
1947. 

UK-SIR: Prvá štátom financovaná škola s írskym  
vyučovacím jazykom od začiatku osemdesiatych 
rokov. Od roku 1998 bola stanovená ministerstvu 
školstva štatutárna povinnosť zabezpečovať a  
umožňovať vyučovanie v írskom jazyku.

UK-SCT 
�

V legislatíve od roku 1980. Prvé základné školy v roku 
1985. 

IS � �

LI � �

NO Vyučovanie začalo v roku 1978 (úrovne ISCED 2 a 3). Vyučovanie začalo koncom osemdesiatych rokov. V 
legislatíve od roku 1985. 

BG Prvé bilinguálne vyššie stredné školy od začiatku 
päťdesiatych rokov; nárast vyučovania v bilinguálnych 
stredoškolských inštitúciách od začiatku šesťdesiatych 
rokov. Od roku 2002 nastalo veľké úsilie o modernizáciu 
vyučovania. 

�

RO Stály vývoj od začiatku deväťdesiatych rokov. Nárast vyučovania od začiatku deväťdesiatych rokov. 

�Neposkytuje sa žiaden typ  vyučovania CLIL  pre typy jazykov, ktoré sú uvedené pod touto hlavičkou 

Zdroj: Eurydice

UDoplňujúca poznámka 

Lichtenštajnsko: Poskytovanie CLIL je dostupné v priebehu troch ročníkov v základnom vzdelávaní, ale veľmi 
obmedzene. 

1.2. Status jazykov 

Príklady jazykov spojené s typom vzdelávania CLIL v Európe sa odlišujú, ukazujú niekoľko  kombinácií a 
zahrňuje cudzie, regionálne a/alebo menšinové jazyky a  možné  sú ďalšie oficiálne štátne jazyky. Avšak vo 
väčšine štátov sú cieľovými jazykmi, ktoré sa používajú cudzie jazyky a regionálne a/alebo menšinové 
jazyky. 

V Českej republike, Spojenom kráľovstve (Anglicko) a Bulharsku, je typ vzdelávania CLIL zameraný výlučne 
na cudzie jazyky. V Slovinsku a Spojenom kráľovstve (Wales, Severné Írsko a Škótsko), je  spojené iba s 
jedným alebo viacerými regionálnymi a/alebo menšinovými jazykmi. 
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Belgicko (Francúzske a Germanofónne spoločenstvo), Írsko, Luxembursko, Malta a Fínsko sa odlišujú pri 
poskytovaní vzdelávania tohto typu kombináciou dvoch  oficiálnych štátnych jazykov. 

Obrázok 1.3: Status cieľových jazykov používaných pri vzdelávaní  CLIL  v základnom (ISCED 1) a  
všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05  

 

Cudzie jazyky 

Regionálne a/alebo  
menšinové jazyky 

Kombinácia cudzích jazykov  a 
regionálnych a/alebo  
menšinových jazykov 

  

+ Ďalšie oficiálne štátne  jazyky 

 

 Žiadne vyučovanie CLIL   

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky  

Belgicko: Tu sú tri národné jazyky (flámsky, francúzsky a nemecký), ktorými sa hovorí v štyroch jazykových regiónoch, 
konkrétne francúzsky  región, flámsky región, bilinguálny región hlavného mesta  Brusel (kde sú obidva, francúzsky 
a flámsky jazyk oficiálnym jazykom) a nemecký región. Podľa jazykového zákona prijatého v roku 1963 a vyhlášky 
schválenej v Germanofónnom spoločenstve v roku  2004,  vyučovací jazyk musí byť flámčina vo Flámskom 
spoločenstve, francúzština vo Francúzskom spoločenstve a nemčina v Germanofónnom spoločenstve. Avšak v 
niekoľkých spoločenstvách so špeciálnym statusom vo Francúzskom a Flámskom spoločenstve ako aj 
v Germanofónnom spoločenstve sa základné vzdelávanie môže poskytovať v ďalšom národnom jazyku, podľa 
určitých okolností. 
Španielsko: Podľa španielskej ústavy z roku 1978, španielčina je oficiálnym štátnym jazykom, to znamená, že všetci 
španielski občania sú povinní  ho ovládať a schopní ho používať. Niektoré autonómne oblasti majú druhý oficiálny 
jazyk,  konkrétne katalánčina, galícijčina, valenciánčina a baskičtina majú spoločný status. 
Rakúsko: Alternatívna kombinácia dvoch vyučovacích jazykov (týka sa jej rovnaká poznámka) a cudzí jazyk sa 
poskytuje vo Viedni  predovšetkým v 20 základných a stredných školách.  
Spojené kráľovstvo (WLS): Zákon z roku 1993 stanovil povinnosť pre verejný sektor zabezpečovať rovnosť  
používania waleského a anglického jazyka vo verejnom živote.  
Lichtenštajnsko: Poskytovanie  vzdelávania CLIL je dostupné v priebehu troch ročníkov na úrovni základného 
vzdelávania, ale v obmedzenej miere. 
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Podrobnejším skúmaním cieľových jazykov vo vzdelávaní typu CLIL (obrázok 1.4) sa zistilo, že angličtina, 
francúzština a nemčina sú najrozšírenejšie cudzie cieľové jazyky v štátoch, kde sa používa jeden alebo viac 
cudzích jazykov.  

Sedem štátov (Estónsko, Španielsko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko) poskytuje 
priestor pre trojjazyčné vyučovanie typu CLIL v kombinácii národného jazyka a dvoch cudzích jazykov 
(Španielsko, Lotyšsko), alebo národný jazyk, cudzí jazyk a menšinový jazyk (Estónsko, Lotyšsko, 
Holandsko, Rakúsko a Švédsko).  

Obrázok 1.4: Cieľové jazyky používané pri vzdelávaní typu CLIL v základnom (ISCED 1) a  
všeobecnom stredoškolskom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05  

 Cudzie jazyky alebo  
iné oficiálne štátne jazyky 

Regionálne a/alebo  
menšinové jazyky 

BE fr Flámsky, nemecký a anglický � 

BE de Francúzsky �

BE nl � � 

CZ Anglický, francúzsky, nemecký, taliansky a španielsky �

DK � �

DE Hlavne anglický a francúzsky Srbský* a dánsky*  

EE Hlavne anglický, nemecký a francúzsky Ruský 

EL � � 

ES Anglický a francúzsky  Baskický*, katalánsky*, galícijský* a valenciánsky* 

FR Anglický, nemecký, španielsky a taliansky Baskický, bretónsky, katalánsky, korzický, kreolský, 
okcitánsky, alsaské regionálne jazyky, tahitský 

IE Anglický a írsky � 

IT Anglický, nemecký a francúzsky  Slovinský a ďalšie  regionálne jazyky 

CY � � 

LV Anglický, nemecký a francúzsky Poľský, estónsky, lotyšský, ruský, bieloruský a ukrajinský, 
hebrejský a  rómsky 

LT � �

LU Nemecký, francúzsky a anglický  � 

HU Nemecký, anglický, španielsky, francúzsky, taliansky, 
ruský a čínsky  

Nemecký, chorvátsky, rumunský, srbský, slovinský a  
slovenský 

MT Anglický � 

NL Anglický a nemecký Frízsky* 

AT Anglický, francúzsky a taliansky Slovinský*, chorvátsky*, maďarský*, český*, slovenský* a  
rómsky 

PL Francúzsky, španielsky, nemecký, anglický (nižšie a 
vyššie stredoškolské vzdelávanie) a taliansky (vyššie 
stredoškolské vzdelávanie) 

Bieloruský, lotyšský, nemecký, slovenský, ukrajinský, 
kašubský, lemko (rusínsky) a rómsky 

PT � �

SI � Maďarský* a taliansky* 

� žiaden typ vyučovania CLIL pre typy jazykov pod týmto nadpisom 

* Regionálne a/alebo menšinové jazyky s oficiálnym statusom 
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 Cudzie jazyky alebo iné oficiálne štátne 
jazyky 

Regionálne a/alebo  
menšinové jazyky 

SK Anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a 
ruský (od roku 2005) 

Maďarský, ukrajinský a rusínsky 

FI Švédsky, francúzsky, anglický, nemecký a ruský Sami (Lapp)* 

SE Anglický, nemecký, francúzsky a španielsky Jidiš, Sami (Lapp), torndalsko-fínsky (Meänkieli), 
fínsky a rómsky 

UK-ENG Najbežnejšie francúzsky, nemecký a španielsky � 

UK-WLS � Welšský* 

UK-NIR � Írsky 

UK-SCT � gaelsky* 

IS � � 

LI � �

NO Anglický Sami (Lapp)* a fínsky 

BG Francúzsky, nemecký, španielsky a anglický � 

RO Anglický, francúzsky, nemecký a taliansky Nemecký, rumunský, český, chorvátsky, maďarský, 
slovenský, srbský, ukrajinský, turecký a grécky 

� žiaden typ vyučovania CLIL pre typy jazykov pod týmto nadpisom  

* Regionálne a/alebo menšinové jazyky s oficiálnym statusom 
Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky 

Belgicko (BE de): V šiestich základných školách alebo sekciách pre francúzsku menšinu s trvalým pobytom 
v Germanofónnom spoločenstve je nemčina cieľovým jazykom.  
Nemecko: Vyučovanie v niekoľkých cieľových jazykoch záleží od predmetu, nie je vylúčené, že vyučovanie je 
formálne bilinguálne. 
Estónsko: TEstónčina sa používa ako cieľový jazyk v školách pre ruskú menšinu. T

Lotyšsko: Lotyšský jazyk sa používa ako cieľový jazyk v školách pre etnické menšiny (hlavne rusky, poľsky, ukrajinsky, 
estónsky a litovsky hovoriace menšiny). Hebrejčina je neteritoriálny  menšinový jazyk. 
Lotyšsko, Rakúsko, Poľsko a Švédsko: Rómčina je menšinový neteritoriálny jazyk. 
Lichtenštajnsko: Poskytovanie vyučovania typu CLIL je dostupné  počas tretieho ročníka základného vzdelávania ale 
iba v obmedzenej miere. 
Rumunsko: Nemčina sa považuje ako cudzí cieľový jazyk v bilinguálnych školách a ako menšinový cieľový jazyk v 
školách pre nemecké menšiny.  

UVysvetlivka 

Určené jazyky sú tie, ktoré sú najviac používané. Avšak informácie na obrázku sa nemôžu považovať ako znázornenie 
všetkých existujúcich možností.  

Ďalšie podrobnosti o regionálnych a menšinových jazykoch s oficiálnym statusom pozri  prílohu  č. 2.  

1.3. Úrovne vzdelávania   

Vo väčšine štátov sa vzdelávanie typu CLIL  poskytuje na základnej, nižšej stredoškolskej a vyššej 
stredoškolskej úrovni vzdelávania. Niekoľko štátov, konkrétne Belgicko (Francúzske a Germanofónne 
spoločenstvo), Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko (v prípade menšinových jazykov), Fínsko, Spojené 
kráľovstvo (Wales, Severné Írsko a Škótsko) a Rumunsko (v prípade menšinových jazykov) tiež organizujú 
aktivity v inom jazyku od predškolskej výchovy vyššie. Avšak záleží od štátu, či sa vyučovanie veľmi 
odlišuje, či je dostupné počas celého obdobia alebo iba časti niektorého obdobia predškolskej výchovy. 
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Medzi ostatnými štátmi, ktoré poskytujú tento typ vzdelávania Česká republika, Estónsko a Bulharsko ho 
všeobecne poskytujú na stredoškolskej úrovni. V Poľsku a Rumunsku sa CLIL v  regionálnom alebo 
menšinovom jazyku poskytuje na základnej aj stredoškolskej úrovni vzdelávania, zatiaľ čo CLIL v cudzom 
jazyku je dostupný iba na stredoškolskej úrovni.  

Zatiaľčo potenciálna doba trvania  vzdelávania  typu CLIL  zodpovedá najmenej obdobiu povinného 
vzdelávania (t.j. obdobie 9 alebo 10 rokov), jeho aktuálna doba sa  podstatne odlišuje vo väčšine štátov, 
ktoré dali veľkú  autonómiu jednotlivým školám.  

Obrázok 1.5: Úrovne vzdelávania, kde sa poskytuje  CLIL vo vyučovaní v hlavnom prúde,  
2004/05 

 Žiadne poskytovanie vyučovania  typu CLIL   
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Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky 

Belgicko (BE nl) a Litva: Existencia iba jedného alebo niekoľkých pilotných  projektov. 
Estónsko: Poskytovanie vyučovania typu CLIL pre ruskú menšinu (s estónčinou ako cieľovým jazykom) na základnej a 
stredoškolskej úrovni (ISCED 1-3). 
Španielsko: Znázornené informácie sa týkajú iba toho typu vyučovania CLIL, ktorý  existuje v autonómnych 
spoločenstvách, ktoré boli schopné zapojiť sa do zhromažďovania údajov. 
Taliansko: CLIL na predškolskej úrovni je okrajové.  
Slovinsko: CLIL existuje iba v prípade menšinových jazykov.  

UVysvetlivka 

Informácie o rokoch, triedach a sektoroch, ktoré poskytujú vzdelávanie typu  CLIL sú dostupné v prílohe č. 3. 
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KAPITOLA 2 

ORGANIZÁCIA A HODNOTENIE 

2.1. Kritériá prijímania  

Vo všeobecnosti je zapojenie sa do poskytovania výučby typu CLIL v rámci integrálnej súčasti hlavného 
prúdu vzdelávania možné pre všetkých žiakov. Ale niektoré štáty vytvorili podmienky riadiace prístup ku 
CLILu a vyberajú príslušných žiakov, hlavne keď je cieľovým jazykom cudzí jazyk.  

Tento výber pri vstupe sa podmieňuje testami (písomné alebo ústne skúšky, pohovory atď.) s cieľom zistiť, 
ktorí žiaci majú dobré všeobecné vedomosti z učiva alebo niektorých reálií jazyka používaného vo výučbe 
CLIL (obrázok 2.1). 

Obrázok 2.1: Kritériá podmieňujúce prijatie na výučbu typu CLIL zahrnujúcu cudzí cieľový jazyk v základnom 
vzdelávaní (ISCED 1) a vo všeobecnom strednom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05 

Skúšky alebo testy zamerané hlavne na 
všeobecné vedomosti 

Skúšky alebo testy zamerané hlavne na 
jazykové zručnosti 

Kombinácia skúšok alebo testov zo 
všeobecných alebo jazykových 
zručností  

Žiadne kritériá prijatia 

Žiadne zabezpečenie CLIL  

 
  

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Nemecko: Nerobia sa skúšky, ani testy pri vstupe, ale žiaci sú hodnotení na konci nižšieho stredného vzdelávania. 
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli zúčastniť 
zberu dát. 
Lotyšsko: Len ģimnāzija/vidusskola (ISCED 3) môžu organizovať prijímacie skúšky. 
Maďarsko: Mapa sa týka častí bez predchádzajúcej jazykovej prípravy. 
Lichtenštajnsko: CLIL sa poskytuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania ale len v obmedzenom rozsahu. 
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Žiaci v Českej republike, na Slovensku a v Bulharsku, ktorí majú záujem zapísať sa do škôl, ktoré ponúkajú 
výučbu typu CLIL, musia skladať skúšky určené hlavne na posúdenie ich všeobecných vedomostí 
(predovšetkým zo základných vyučovacích predmetov, ako je materinský jazyk a matematika). V 
posledných dvoch uvedených štátoch sa zohľadňujú školské známky a robí sa prijímacia skúška. Skúška sa 
zameriava na intelektuálne schopnosti žiakov (na Slovensku), ako aj na materinský jazyk a matematiku (v 
Bulharsku). Vo Francúzsku a v Rumunsku kandidáti robia skúšky a ich prvoradým cieľom je zistiť znalosť 
cieľového jazyka. Vo Francúzsku záujemcovia o sections internationals (medzinárodné sekcie) musia 
predložiť záznamy o dosiahnutých výsledkoch, aby sa posúdili ich schopnosti zapojiť sa do CLILu v 
cieľovom jazyku (napríklad na základe pobytu v zahraničí alebo učením sa jazyka v ranom veku) a potom 
vykonávajú ústny test (v základnom vzdelávaní) alebo písomné a ústne skúšky (v strednom vzdelávaní) na 
stanovenie ich zručností v danom jazyku. Podobne v Rumunsku sú žiaci prijatí do bilingválnych škôl po 
otestovaní ich schopností v cieľovom jazyku. 

A konečne v Maďarsku, Holandsku a Poľsku sa posúdenie žiakov zameriava na celkové zhodnotenie ich 
vedomostí a jazykovú zručnosť.  V Holandsku, kde sa silný dôraz kladie na CLIL v strednom vzdelávaní, 
takmer všetky školy prešli na selektívne postupy. Tieto sa vo všeobecnosti zakladajú na predchádzajúcich 
výsledkoch žiaka na prvom stupni zistených na základe výsledkov testu na konci základného vzdelávania 
uskutočneného vo väčšine škôl. Veľký význam sa prikladá motivácii žiakov. 

2.2. Ciele 

Z hľadiska prístupu k vzdelávaniu, v ktorom jazyková výučba a osvojenie si vyučovacieho predmetu sú 
spojené s vyučovaním školských vyučovacích predmetoch vo všeobecnosti, je obsah a integrovaná 
jazyková výučba inšpirovaná dvojitým cieľom. Po prvé, má zabezpečiť, aby žiaci získali vedomosti z učiva 
a po druhé, aby si rozšírili svoje zručnosti v inom jazyku, než je bežný jazyk výučby. 

Okrem týchto všeobecných základných cieľov spojených s koncepciou CLIL sa oficiálne odporúčania 
rôznych európskych štátov líšia v závislosti od príslušného štátu. Dôraz sa kladie na: 

• prípravu žiakov na život vo viac internacionalizovanej spoločnosti a zabezpečenie ich lepších 
predpokladov umiestnenia sa na pracovnom trhu (sociálno-ekonomické ciele); 

• odovzdanie žiakom hodnôt tolerancie a rešpektovania iných kultúr pomocou cieľového jazyka CLIL 
(sociálno-kultúrne ciele); 

• umožnenie žiakom rozvíjať svoje: 

- jazykové zručnosti, ktoré zdôrazňujú efektívnu komunikáciu, motiváciu žiakov naučiť sa 
jazyky ich využívaním na reálne praktické účely (jazykové ciele);  

- predmetové znalosti a vzdelávacie schopnosti stimulujúce asimiláciu učiva pomocou 
rôznych inovačných prístupov (vzdelávacie ciele). 

Obrázok 2.2 poskytuje všeobecný obraz rôznych cieľov spomenutých v oficiálnych odporúčaniach 
európskych štátov, v ktorých existuje CLIL a zahrnuje jeden alebo viac cudzích jazykov. Mnohokrát vidíme, 
že v rámci štátu sa vzájomne dopĺňajú. 
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Vo všeobecnosti štáty spájajú CLIL s jazykovými cieľmi vrátane zvýšeného rozvoja jazykových zručností 
žiakov. Podobne spoločensko-kultúrne a spoločensko-ekonomické ciele často patria k cieľom tohto typu 
zabezpečenia. Situácia v Luxembursku a na Malte je mimoriadna v tom, že ich vzdelávacie systémy sa vo 
veľkej miere spoliehajú na CLIL. V oboch štátoch je cieľom zabezpečiť, aby do zavŕšenia svojho školského 
vzdelávania žiaci získali dobrú znalosť dvoch alebo troch úradných jazykov. 

Je tiež zjavné, že CLIL len málokedy prijíma ciele, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či ide o zabezpečenie 
CLIL pre žiakov v základných alebo stredných školách. V dvoch štátoch, v Belgicku (Germanofónne 
spoločenstvo) a vo Švédsku, sa učebné osnovy na zabezpečenie CLIL v strednom vzdelávaní bežne 
zameriavajú skôr na spoločensko-ekonomické ciele. 

Obrázok 2.2: Ciele sledované v rámci CLIL zahrnujúce cudzí cieľový jazyk v základnom vzdelávaní (ISCED 1) a 
vo všeobecnom strednom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE  
nl CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU

Spoločensko-
ekonomické ciele  �  �  �   �        � 

Spoločensko-kultúrne 
ciele �   �  �    �       � 

Jazykovo zamerané 
ciele � �  �  � �  � �  �  � �   

Vzdelávacie ciele 
(vzdelávacie 
schopnosti) 

�   �              

 

 MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK-
ENG

UK-
SCT  IS LI NO BG RO

Spoločensko-
ekonomické ciele  �      � �      � �  

Spoločensko-kultúrne 
ciele  � � �  � �   � �      � 

Jazykovo zamerané 
ciele  � � �  � � � � � �    � � � 

Vzdelávacie ciele 
(vzdelávacie 
schopnosti) 
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   Žiadne zabezpečenie CLIL   CLIL poskytovaný bežne na všeobecnej úrovni  
Výlučne len v pilotných 
projektoch 

Zdroje: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sú o typoch CLIL, ktoré existujú v tých samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli 
zúčastniť na zbere dát. 
Lotyšsko a Spojené kráľovstvo (SCT): Obrázok sa týka výlučne cieľov pilotných projektov.  
Lichtenštajnsko: CLIL sa poskytuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania, ale len v obmedzenom rozsahu. 

Okrem toho má postavenie cieľových jazykov vplyv na ciele sledované v CLILe. Ciele uvedené v 
oficiálnych odporúčaniach zameraných na rozvoj výučby jedného alebo niekoľkých vyučovacích 
predmetov v regionálnom alebo menšinovom jazyku majú dimenziu národnej politiky. Často to súvisí so 
zabezpečením, aby žiaci využívali svoje právo na vzdelávanie v jazyku svojej rodnej vlasti, alebo s 
politikami na ochranu a zachovanie používania regionálnych jazykov. 
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2.3. Vyučovacie predmety prostredníctvom CLILu  

Existuje niekoľko rozdielov medzi základným a stredným vzdelávaním, čo sa týka vyučovacích predmetov 
vyučovaných v cieľovom jazyku CLIL. V rámci národných odporúčaní najbežnejšou praxou na týchto 
stupňoch vzdelávania je možnosť vybrať si z celkového učiva jeden alebo viac vyučovacích predmetov 
zahrnutých v CLIL. Výber vyučovacích predmetov sa medzi jednotlivými školami alebo regiónmi vo 
väčšine štátov líši.  

Zabezpečenie CLILu sa tiež zameriava na špecifické predmety alebo činnosti. Platí to predovšetkým v 
strednom vzdelávaní, kde sa výučba v cieľovom jazyku zameriava predovšetkým na prírodovedné alebo 
spoločenskovedné predmety v dvanástich štátoch. V polovici týchto štátov (Lotyšsko, Malta, Holandsko, 
Fínsko, Švédsko a Bulharsko) zabezpečenie tohto druhu pokrýva tiež umelecké predmety alebo telesnú 
výchovu.  

V základnom vzdelávaní kreatívne, športové alebo environmentálne aktivity sa najčastejšie poskytujú v 
cieľovom jazyku CLIL v Belgicku (v Germanofónnom spoločenstve) a v Estónsku (v školách pre ruskú 
menšinu). V Belgicku (v Germanofónnom spoločenstve) rozhodnutie vyučovať jeden alebo niekoľko 
predmetov je v právomoci orgánu, ktorý riadi danú školu. V Estónsku je situácia nezvyčajná v tom, že sa 
týka ruských jazykových škôl, v ktorom sa estónčina používa ako cieľový jazyk. Je len otázkou času, keď sa 
estónčina stane hlavným vyučovacím jazykom s účinnosťou od školského roku 2007/08 (výučba 
minimálne 60 % učiva bude v estónčine v prvom ročníku vyššieho stredného vzdelávania).  

Na základnom stupni v Spojenom kráľovstve (Anglicku) vo veľmi malom počte škôl, kde sa poskytuje CLIL, 
je to bežne len jeden predmet vybraný školou. 

Na Malte, kde všetky školy ponúkajú bilingválne vzdelávanie (v angličtine a v maltézčine) od základného 
stupňa vyššie sa výučba v cieľovom jazyku (v angličtine) zameriava hlavne na prírodovedné predmety. 

Ukazuje sa, že bez ohľadu na príslušný vzdelávací stupeň cieľový jazyk nemá prakticky žiadny vplyv na 
selekciu a stanovenie predmetov (okrem Estónska, Poľska, Slovenska a Rumunska). 
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Obrázok 2.3: Predmety v učebných osnovách CLIL v rámci hlavného prúdu vzdelávania v základnom 
vzdelávaní (ISCED 1), 2004/05 

Spomedzi ponúkaných predmetov 
pre CLIL možno zvoliť hociktorý 
predmet  

Prírodovedné predmety 

Kreatívne, športové alebo 
environmentálne aktivity 

Žiadne zabezpečenie CLIL,  
alebo len v pilotných projektoch  

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Belgicko(BE fr): Všetky predmety sú možné okrem náboženskej a etickej výchovy. 
Belgicko (BE de): Situácia sa môže líšiť medzi školami. Psychomotorické a športové aktivity, umelecké aktivity a ručné 
práce možno legálne vyučovať vo francúzštine alebo nemčine (v prípade francúzskych jazykových škôl alebo sekcií 
pre francúzsky hovoriacu menšinu). 
Belgicko(BE nl) a Litva: CLIL sa poskytuje výlučne len v pilotných projektov. 
Nemecko a Španielsko a Holandsko: Výber predmetov sa medzi školami alebo regiónmi líši. 
Estónsko: Situácia sa týka ruských jazykových škôl, estónčina sa čoraz viac zavádza od prvého ročníka. CLIL sa môže 
tiež využiť pre predmety humanitných a spoločenských vied. 
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL existujúcich v tých samosprávnych komunitách, ktoré 
sa mohli zúčastniť na zbere dát. 
Maďarsko:  Všetky predmety sa môžu použiť pre CLIL okrem maďarského jazyka a literatúry. 
Rakúsko: Všetky predmety sa môžu použiť pre CLIL okrem nemčiny. 
Poľsko: Uvedená situácia sa týka výučby v jednom alebo viacerých menšinových jazykoch. Všetky predmety sú 
možné okrem poľského jazyka, alebo dejepisu či zemepisu Poľska. 
Slovensko: Uvedená situácia sa týka výučby v menšinových jazykoch, všetky predmety okrem slovenského jazyka sa 
môžu použiť pre CLIL. 
Spojené kráľovstvo (SCT): O CLILe rozhoduje vedenie školy. 
Lichtenštajnsko: CLIL existuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania, ale len v obmedzenom rozsahu. 
Rumunsko: Uvedená situácia sa týka výučby v menšinových jazykoch. Všetky predmety možno použiť pre CLIL 
okrem rumunského jazyka, delepisu a zemepisu.  

UVysvetlivka 

V tomto prehľade sú zahrnuté predmety poskytované v pilotných projektoch.  
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Obrázok 2.4: Predmety v učebných osnovách CLIL v rámci hlavného prúdu vzdelávania vo všeobecnom 
strednom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05 

Spomedzi ponúkaných predmetov 
pre CLIL možno zvoliť hociktorý 
predmet 

Prírodovedné predmety a/alebo 
spoločenské vedy  

Umelecké predmety a/alebo telesná 
výchova 

Kombinácia prírodných  
a spoločenských vied s umeleckou 
a/alebo telesnou výchovou  

Žiadne zabezpečenie CLIL, alebo len 
v pilotných projektoch  

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky  

Belgicko (BE fr): Všetky predmety okrem náboženstva a etiky. V závislosti od kvalifikácie existujúceho vyučujúceho 
personálu, školy môžu obmedziť výber predmetov. 
Belgicko (BE nl) a Litva: Zabezpečenie CLIL len v pilotných projektoch. 
Česká republika: Vo väčšine škôl si žiaci môžu vybrať až tri nepovinné predmety okrem prírodovedných alebo 
spoločenskovedných predmetov.  
Nemecko a Rumunsko:  Uvedené informácie sa týkajú výlučne spoločenských vied. 
Estónsko: Rozsah predmetov v ponuke sa rozširuje vo vyššom strednom vzdelávaní, kde zahrnujú vyučovanie 
o histórii štátu cieľového jazyka. 
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré sa 
mohli zúčastniť zberu dát. 
Maďarsko: Uvedená situácia sa týka zabezpečenia CLIL pomocou jedného alebo viacerých cudzích jazykov. Všetky 
predmety sú možné okrem maďarského jazyka a literatúry. 
Holandsko: Školy rozhodujú o tom, ktoré učebné osnovy bude možné zvoliť (tak na nižšom, ako aj vyššom strednom 
stupni vzdelávania). V niektorých školách je možné písať slohovú prácu v angličtine. 
Poľsko: Uvedená situácia sa týka výučby v jednom alebo niekoľkých cudzích jazykoch. Všetky predmety sú možné 
okrem poľského jazyka, dejepisu alebo zemepisu Poľska. V prípade zabezpečenia CLILu v menšinových alebo 
regionálnych jazykoch sa počet a typ predmetu líšia medzi školami. 
Lichtenštajnsko: CLIL sa poskytuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania, ale len v obmedzenom rozsahu. 
Bulharsko: V prvom ročníku nižšieho stredného vzdelávania, prvým výberovým jazykom je materinský jazyk, 
matematika, športové a umelecké predmety. Od druhého ročníka sa CLIL zameriava na humanitné a prírodovedné 
predmety. 
Rumunsko: Uvedená situácia sa týka výučby v cudzích jazykoch. V prípade poskytnutia CLIL v jednom či viacerých 
menšinových jazykov možno vyučovať všetky predmety okrem rumunčiny, dejepisu a zemepisu Rumunska.  

UVysvetlivka: 

V tomto prehľade boli použité predmety zaradené v pilotných projektoch.  

Najčastejšie citované prírodovedné predmety sú matematika, biológia, fyzika, chémia a technika. 

Najčastejšie citované spoločenskovedné predmety sú dejepis, zemepis a ekonómia. 

Najčastejšie citované umelecké predmety sú hudba, plastické a výtvarné umenie. 
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2.4. Oficiálny vyučovací čas  

Vo väčšine štátov sa minimálny čas odporúčaný na výučbu v cieľovom jazyku do určitej miery líši, pretože 
školy majú väčšinou možnosť slobodne si určiť povahu a rozsah ich vlastnej činnosti v rámci CLIL.  

Okrem rozdielov týkajúcich sa sekcií alebo tried a vyučovacích predmetov, ktoré existujú vo všetkých 
štátoch, určité rozdiely sa prejavujú medzi regiónmi v počte vyučovacích hodín v závislosti od typu CLIL v 
Nemecku, Španielsku, Taliansku, a medzi školami v Belgicku (Francúzske spoločenstvo), v Českej 
republike, Slovinsku a vo Fínsku, alebo od postavenia príslušných jazykov v Lotyšsku, Poľsku, Fínsku a 
Rumunsku. V Lotyšsku a Rumunsku zabezpečenie CLILu v menšinových jazykoch je vysoko 
diverzifikované. V závislosti od školy sa líši zabezpečenie výučby, buď zameranej na niekoľko predmetov 
či na jeden vyučovací predmet týždenne v cieľovom jazyku. V Poľsku a Bulharsku prvý rok výučby CLIL 
v cudzom jazyku sa zameriava na intenzívnu výučbu cieľového jazyka. Čas venovaný v rovnakom roku na 
výučbu menšinového jazyka je oveľa kratší. 

Luxembursko a Malta, v ktorom CLIL existuje všeobecne už dlhé roky, sú atypické. V Luxembursku je celá 
výučba v prvom roku základného vzdelávania v nemčine.  Vyučovacie predmety sú potom vymedzené 
pre druhý cieľový jazyk (francúzštinu). Na Malte sa asi polovica učiva vyučuje v angličtine, bez ohľadu na 
príslušný ročník. 

Minimálne trvanie tohto typu vzdelávania (bez ohľadu na status príslušných jazykov) nie je stanovené 
v žiadnom odporúčaní v Germanofónnom spoločenstve Belgicka (či na základnom alebo strednom 
stupni), v Estónsku, Írsku, Rakúsku (stredné vzdelávanie), na Slovensku, vo Švédsku, v Spojenom 
kráľovstve alebo v Nórsku. 

Obrázok 2.5: Oficiálny týždenný minimálny čas určený na CLIL v predškolskej  
výchove (ISCED 0), v základnom vzdelávaní (ISCED 1) a všeobecnom strednom vzdelávaní  (ISCED 2 a 3), 

2004/05 

BE fr ISCED 0-1: CLIL musí zodpovedať najmenej polovici (a nie viac ako trom štvrtinám) týždennej 
prípravy od tretieho roku predškolskej výchovy až po druhý rok základného vzdelávania. 
CLIL musí zodpovedať najmenej jednej štvrtine (a nie viac ako dvom tretinám) týždennej 
prípravy od tretieho roku základného vzdelávania až po šiesty rok základného 
vzdelávania. 

ISCED 2-3: CLIL môže zahrnovať jednu štvrtinu týždenného vyučovacieho času.  

BE de ISCED 0:  50 až 200  minút týždenne; ISCED 1-3:  žiadne odporúčania. 

CZ Záleží od školy a príslušných vyučovacích predmetov. 

V priemere 2 alebo 3 hodiny na jeden predmet týždenne. 

DE Záleží od príslušného kraja. Priemerne 2 alebo 3 hodiny na príslušný vyučovací predmet týždenne. 

ES Záleží od príslušnej samosprávnej komunity. 

Zabezpečenie CLIL v angličtine:  

ISCED 0:  7-9 hodín týždenne 

ISCED 1:  9-12 hodín týždenne (v závislosti od štádia) 

ISCED 2 (prvý rok):  priemerne 11 hodín týždenne 
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Obrázok 2.5: (pokračovanie). Oficiálny týždenný minimálny čas určený na CLIL v predškolskej výchove (ISCED 
0), v základnom vzdelávaní (ISCED 1) a všeobecnom strednom vzdelávaní  (ISCED 2 a 3), 2004/05 

FR ISCED 1:  2 hodiny týždenne doplnkovej výučby v cieľovom jazyku 

ISCED 2 a 3: 4 hodiny týždenne doplnkovej výučby v cieľovom jazyku  + vyučovací jazyk vyučovaný 
spolovice vo francúzštine a spolovice v cieľovom jazyku 

IT Záleží od regiónu. 

LV Záleží od cudzích jazykov (od 1 do 6 vyučovacích hodín na jeden predmet týždenne v závislosti od 
príslušného roka). 

Jazyková príprava v menšinových jazykoch je v prechodnom štádiu. 

LU ISCED 1: 24 hodín týždenne (z 30). ISCED 2 a 3: 25 hodín týždenne (z 30). 

HU Líši sa (musí byť ekvivalentný minimálnemu času na jeden vyučovací predmet v hlavnom prúde  
školského vzdelávania). 

MT Okolo 50 % výučby v cieľovom jazyku. 

NL ISCED 1: (:) 

ISCED 2  (1-3 roky):         50  % výučby v cieľovom jazyku 

ISCED 2 ( 4-5/6rokov):      min. 1 150 hodín sa odporúča pre toto štádium 

AT ISCED 1:  1-2 hod. týždenne 

ISCED 2 a 3:  žiadne odporúčania. Počet hodín  stanovujú učitelia. 

PL ISCED 1:  (cudzie jazyky) prvý rok – intenzívna výučba cieľového jazyka  (18 hodín týždenne  

ISCED 2 na gymnáziu  (cudzie jazyky): 6 hodín týždenne po dobu 3 rokov. ISCED 3 (prípravný ročník pre 
lýceum): 18 hodín týždenne intenzívnej výučby cieľového jazyka. 

ISCED 3  na lýceu (cudzie jazyky): 6 až 8 hodín týždenne 

ISCED 1 (menšinové jazyky): prvý rok (4 hodiny týždenne) 

SI Líši sa (školy môžu stanoviť počet vyučovacích predmetov týždenne). 

FI Líši sa v závislosti od školy a postavenia ponúkaného jazyka. 

BG ISCED 1:  prvý ročník – intenzívna výučba cieľového jazyka (21 hodín/týždenne). 

Ostatné roky (+ ISCED 2 a 3): (:) 

RO ISCED 1, 2 a 3  (cudzie jazyky): 4 hodiny týždenne používaním cieľového jazyka (bez ohľadu na rok) + 
jedna hodina týždenne vo zvolenom jazyku. 

ISCED 1, 2 a 3  (menšinové regionálne jazyky): podľa typu škôl. Čas na výučbu menšinového jazyka sa 
môže rovnať času odporúčanému v základnom vzdelávaní v niektorých školách;
   
od  4  do 8 hodín týždenne, záleží od škôl;  
od 1 do 4 hodín týždenne v ďalších.  

Bez CLIL:  BE nl, DK, EL, CY, LT, PT, IS a LI 

Žiadne odporúčania: EE, IE, SK, SE, UK a NO 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL existujúcich v samosprávnyvh komunitách, ktoré sa 
mohli zúčastniť zberu dát. 
Lichtenštajnsko: CLIL sa poskytuje počas tretieto ročníka základného vzdelávania, ale len v obmedzenom rozsahu. 
Nórsko:  Nórske národné stredisko pre cudzojazyčnú výučbu navrhuje nové požiadavky do budúcnosti. 

UVysvetlivka 

Jedna vyučovacia hodina bežne trvá 50 minút. 
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2.5. Evalvácia a certifikácia  

Hodnotenie a známkovanie žiaka 

Okrem hodnotenia, ktorému sa podrobujú všetci žiaci v hlavnom prúde vzdelávania, takmer vo všetkých 
štátoch sa používa hodnotenie ich výsledkov konkrétne vo vzťahu k CLIL, bežne aj v strednom vzdelávaní. 
Vo všeobecnosti sa táto špeciálna forma hodnotenia vykonáva v cieľovom jazyku CLIL a zameriava sa na 
vedomosti, ktoré majú žiaci z predmetov vybraných pre učivo CLIL. Napriek tomu, v takých štátoch ako je 
Írsko, Maďarsko a Rakúsko, žiaci môžu rozhodnúť o tom, či budú posudzovaní v cieľovom jazyku CLIL 
alebo v jazyku hlavného prúdu školského vzdelávania (v rámci stanovených učebných osnov).  

Vo všetkých ostatných štátoch, kde existuje CLIL, neexistuje špeciálne hodnotenie, a vedomosti žiaka o 
obsahu učiva sa hodnotia výlučne jazykom hlavného prúdu školského vzdelávania. Ale napr. v Holandsku 
mnohé školy ponúkajú žiakom možnosť vykonávať dodatočné skúšky v angličtine na zistenie ich 
jazykovej zručnosti.  

Vo všetkých týchto štátoch výsledky žiakov zapojených do CLIL sú (alebo môžu byť) formálne uznané 

udelením špeciálneho certifikátu. Jazyková “pridaná hodnota” získaná žiakmi počas rokov strávených v 

CLIL sa zohľadňuje.  Napríklad v Nemecku fakt, že žiaci absolvovali sekcie či vetvy bilingválnych škôl, sa 
známkuje na konci nižšieho a vyššieho stredného vzdelávania.  Ďalšie údaje týkajúce sa cieľových jazykov, 
absolvované vyučovacie predmety a obdobie štúdia sa uvádzajú na vysvedčení.   

Okrem toho, na základe bilaterálnych dohôd medzi určitými štátmi žiaci s vysvedčením, v ktorom sa 
spomínajú učebné osnovy CLIL, môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole v partnerských štátoch. 
Napríklad v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Bulharsku, žiaci z bilingválnych vyšších 
stredných škôl (ktoré v Poľsku používajú francúzštinu ako cieľový jazyk) majú špeciálnu právomoc, ktorá 
im umožňuje zapísať sa na univerzitu v zahraničí, bez vykonania jazykových testov. Podobne aj rumunskí 
žiaci, ktorí sú skúšaní v cudzom jazyku z iných predmetov než je jazyk a literatúra za účelom získať 
maturitné vysvedčenie.  V Maďarsku žiaci, ktorí absolvovali najmenej dve skúšky v cieľovom jazyku, 
dostávajú bilingválne vysvedčenie.  
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Obrázok 2.6.  Osobitné hodnotenie žiakov, ktorí sa zúčastnili CLIL vo všeobecnom strednom vzdelávaní  
(ISCED 2 a 3), 2004/05 

 

Vedomosti z predmetov 
hodnotených výlučne  v cieľovom 
jazyku 

Žiaci si môžu zvoliť, či budú 
hodnotení v cieľovom jazyku alebo 
v jazyku základného  školovania 

 

Žiadne špeciálne posudzovanie 

Žiadne zabezpečenie CLIL  

 

  

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Česká republika: Hodnotenie prebieha zatiaľ experimentálne do roku 2014. 
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré  sa 
mohli zúčastniť zberu dát. 
Francúzsko: Žiaci v medzinárodných sekciách, ktorí sa uchádzajú o získanie medzinárodného baccalauréatu,   si môžu 
v prípade písomnej skúšky z dejepisu a zemepisu  zvoliť francúzštinu alebo cieľový jazyk sekcie. 
Írsko: Všetky predmety sa v štátnych skúškach môžu robiť v írskom jazyku alebo v angličtine: všetky testy sú 
pripravené v írskej aj v anglickej verzii.  Študenti, ktorí odpovedajú v írskom jazyku získavajú bonusové známky vo 
väčšine predmetov, ale v oficiálnom vysvedčení nie je žiadna zmienka o tom, že skúška prebehla v írskom jazyku. 
Spojené kráľovstvo (WLS/NIR): Žiaci sú bežne hodnotení vo walštine a írčine v školách, kde sa vyučujú tieto jazyky.  
Lichtenštajnsko: CLIL sa poskytuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania ale v obmedzenom rozsahu. 

UVysvetlivka 

Špeciálne hodnotenie: Všetky testy a skúšky o obsahu jedného alebo niekoľkých predmetov z učiva, ktoré žiaci 
absolvujú v cieľovom jazyku  CLIL. 
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Evalvácia škôl  

Externá evalvácia škôl je veľmi rozšírenou praxou v európskych štátoch.  Napriek tomu v školskom roku 
2004/05, evalvácia aspektov špecifických pre CLIL v školách, ktoré ju ponúkajú, prakticky neexistovala. Len 
Belgicko (Germanofónne spoločenstvo), Česká republika, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo (Wales) 
uskutočňujú formálne hodnotenie, ktoré robia evalvátori (inšpektori alebo iní experti) a podliehajú 
vzdelávacím orgánom. V Germanofónnom spoločenstve Belgicka kontrolujú rozsah, nakoľko školy 
zohľadňujú ustanovenia vyhlášky z roku 2004 o používaní jazykov vo vzdelávaní. Podobne existuje 
hodnotenie úsilia, ktoré vynakladajú  na získanie učiteľov s patričnými jazykovými znalosťami, aby im 
poskytli ďalšie vzdelávanie a na zdokonalenie metodík na získanie jazykových zručností. V Českej 
republike školy s učebnými osnovami CLIL hodnotí Česká školská inšpekcia alebo iný splnomocnený 
orgán. V roku 2003 Česká školská inšpekcia posúdila štrnásť takýchto škôl. Inšpektori sa zamerali pri 
svojom hodnotení na vyučovacie materiály, vyučujúci personál a učebné metódy, ako aj na výkon žiakov. 
Ich správa bola veľmi podnecujúca. Od roku 1998 v Lotyšsku zhromažďovali údaje o výsledkoch žiakov a o 
výkone škôl poskytujúcich CLIL pre posúdenie kvality. V Spojenom kráľovstve (Wales) školskí inšpektori 
bežne posudzujú úroveň bilingválnej zručnosti žiakov v školách, kde sa zameriavajú na získavanie 
zručnosti vo waleštine ako aj v angličtine. 

Ostatné štáty zabezpečujú nepriame hodnotenie škôl poskytujúcich CLIL. V Holandsku inšpektorát 
zabezpečuje, aby časový harmonogram nebol narušený zavedením CLIL. Sieť škôl CLIL koordinovaná 
európskou platformou stanovila vlastný plán kvality CLIL, ktorý môže zahrnovať samohodnotenie školami, 
pravidelné návštevy kolegov alebo nezávislých expertov. Títo poslední hodnotia CLIL vo vzťahu k 
štandardom, prijatým všetkými školami. Ak školy splnia kritériá, získavajú oficiálny certifikát. 

V iných štátoch, ako je Rakúsko a Spojené kráľovstvo (Škótsko) sa realizujú výskumné projekty na 
preskúmanie vzdelávacích alebo finančných dôsledkov iniciatív. 

Zdá sa rozumné predpokladať, že dôjde k určitým zmenám v spôsobe hodnotenia kvality zabezpečenia 
CLIL a že hodnotenie bude čoraz rozšírenejšie. Súčasný stav sa zakladá na fakte, že zavedenie takejto 
výučby v mnohých štátoch predstavuje najnovší vývoj. Vo väčšine štátov sa CLIL (hlavne ak zahrňuje 
cudzie jazyky) uvádza vo vzdelávacej legislative až od 90-tych rokov, takže je pomerne priskoro plne 
zhodnotiť jej účinnosť. 
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KAPITOLA 3 

PILOTNÉ PROJEKTY 

Úvod 

Pilotné projekty sú tu definované ako hocijaká experimentálna činnosť alebo opatrenie vymedzenej dĺžky 
trvania, ktoré je organizované a financované aspoň čiastočne verejnými orgánmi (zodpovednými za 
vzdelávanie) a je predmetom hodnotenia. V tejto správe sú spomínané len projekty prebiehajúce v čase 
zhromažďovania informácií. 

Väčšina štátov poskytuje CLIL v rámci hlavného prúdu vzdelávania (obrázok  1.1 v kapitole 1) a tretina 
štátov v tejto skupine tiež v rámci pilotných projektov. Belgicko (Flámske spoločenstvo) a Litva sú jediné 
štáty, ktoré realizujú v súčasnosti len pilotné projekty. 

Tieto projekty sa všeobecne zameriavajú na výučbu typu CLIL ako takú, okrem Spojeného kráľovstva 
(Anglicko) a Bulharska, v ktorých sa ich rozsah rozširuje o výskumne orientované zameranie. Projekt 
Spojeného kráľovstva (Anglicko) sa tak venuje napríklad takým otázkam, ako môže CLIL zvýšiť úroveň 
štúdia jazykov a v širšom vzdelávacom programe, pričom projekt v Bulharsku sa zameriava na 
modernizáciu vyučovacej praxe a materiálov. 

Vo väčšine prípadov pilotné projekty trvajú jeden až tri roky v závislosti od štátu a sú hodnotené po ich 
ukončení. Orgánom zodpovedným za ich financovanie alebo riadenie je zvyčajne ministerstvo školstva 
alebo regionálna školská samospráva (Španielsko). Tieto môžu pôsobiť spolu s vysokými školami, 
výskumnými ústavmi, so zahraničnými vzdelávacími orgánmi alebo kultúrnymi strediskami (Litva a 
Bulharsko). 

Vo väčšine štátov sa počet pilotných projektov obmedzuje na maximálne tri projekty, hoci Taliansko 
spustilo vyše 100 projektov od konca 90-tych rokov. Belgicko (Flámske spoločenstvo), Nemecko, Spojené 
kráľovstvo (Anglicko) a Bulharsko sa zameriavajú len na jeden typ projektu. 

Počet škôl zapojených do týchto projektov sa veľmi líši. Závisí to od štátu, môže ísť o jeden až 30 
projektov. Španielsko, Slovinsko a Nórsko začalo pilotné projekty počas školského roka 2004/05.  
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Obrázok 3.1: Termíny začatia pilotných projektov na zabezpečenie CLIL a zodpovedné orgány,  
2004/05 

 Termíny začatia a obdobie realizácie Orgány zodpovedné za financovanie a riadenie 

BE 
nl 

Jeden projekt prebiehajúci od roku 2001, dĺžka 
trvania nie je špecifikovaná 

Ministerstvo školstva 

DE 1 projekt od roku 2000 

Obdobie realizácie: 2000-2007 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
(kraj Berlin) 

ES 2 projekty začaté (v samosprávnych komunitách 
Madrid a Baleáry) v r. 2004/05 

Obdobie realizácie: 2004/05-2006/07 

Odbory školstva dvoch samosprávnych komunít 

IT Koniec deväťdesiatych rokov: vyše 100 pilotných 
projektov v celom štáte. Posledné projekty 
v Lombardii: r. 2001. 

Projekt vo Venete: r.2003 (dĺžka trvania 2 roky) 

Projekty riadia a financujú regionálne školské 
orgány, pracovníci univerzít a regionálne ústavy 
pre výskum vzdelávania pôsobiace samostatne, 
v partnerstve alebo na úzko koordinovanej báze. 
Existencia projektov iniciovaná školami. 

LT Projekt 1: začal v roku 2001 a bude sa hodnotiť v roku 
2005 

Projekt 2: začal v r. 2002 a hodnotiť v roku 2006 

Ministerstvo vzdelávania a vedy v spolupráci so 
strediskom pre rozvoj vzdelávania 
a pedagogickým strediskom 

V projekte 2 sú partnermi vyššie uvedené inštitúcie 
a tiež Francúzsky kultúrny inštitút, Britská rada 
a miestne samosprávy 

NL Projekt 1 (v Rotterdame): začatý v roku 2003/04, dĺžka 
trvania nie je špecifikovaná 

Projekt 2 (zameraný na frízsky jazyk a angličtinu) od 
roku 1997. Dĺžka programu: 8 rokov 

Projekt 1: Podporovaný rotterdamskou 
samosprávou 

Projekt 2 (zameraný na frízsky a anglický jazyk): 
v spolupráci  so strediskom pre vzdelávacie 
poradenstvo a Frízskou akadémiou 

SI Jeden projekt začatý v školskom roku 2004/05 
a hodnotiť sa bude v školskom roku  2007/08 

Založené ministerstvom školstva a športu a 
riadené Národným vzdelávacím inštitútom 

SK Niekoľko už prebiehajúcich projektov začatých 
v školskom roku 2001/02 

Obdobie realizácie sa môže líšiť od 3 do 5 rokov 
v závislosti od príslušného  projektu 

Zakladateľ školy.  Ministerstvo školstva musí 
schváliť realizáciu projektu 

UK-
ENG 

CILT, Národné stredisko pre jazyky, začiatok 
trojročnej výučby CLIP (Content and Language 
Integration Project) v roku 2002 

Finančná podpora z ministerstva školstva  (DfES) 

UK-
SCT 

Tri projekty v čase od roku 2000 do 2004 

Projekt 1: od roku 2000 až po súčasnosť 

Projekt 2: od školského roka 2003/04  

Projekt 3: od školských rokov 2002/03 a 2003/04 

Všetky tri projekty sú financované ministerstvom 
s náležitou dotáciou (miestnej) školskej 
samosprávy 

NO Niekoľko projektov iniciovaných školami začalo 
v roku 2004 

Financujú regionálne školské orgány a riadia 
jednotlivé školy 

BG r. 1998: projekt iniciovaný učiteľmi bilingválnych škôl 
za účelom zostavenia učebných materiálov. Práca 
začala v roku 2002 a v súčasnosti sa zameriava na 
modernizáciu pedagogickej praxe.  

Projekt financovaný a riadený Francúzskym 
inštitútom (Institut français)  a Britskou radou 
v spolupráci s ministerstvom školstva a vedy 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočná poznámka 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú výlučne typov CLIL existujúce v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli zúčastniť 
zberu dát. 
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3.1. Ciele a kontext  

Podľa štátov, ktoré sa zúčastňujú na pilotných projektoch dôvody prečo tak robia, sú vcelku podobné 
dôvodom, ktoré viedli väčšinu z nich k rozvoju CLIL v hlavnom prúde vzdelávania. Projekty sa snažia 
naplniť ambície vzdelávacích orgánov umožniť žiakom prehĺbiť ich jazykové schopnosti alebo zvýšenú 
potrebu prisťahovaleckých rodín alebo rodín s dvojitým občianstvom pri zabezpečení výučby vo dvoch 
cudzích jazykoch.  

Vo Flámskom spoločenstve Belgicka a v Litve sú projekty motivované podobnými úvahami, ale  naďalej 
rešpektujú konkrétne regionálne alebo miestne podmienky. Zabezpečenie typu CLIL v hlavnom prúde 
vzdelávania neexistuje, pretože platné zákony v oblasti lingvistiky prikladajú osobitný význam prvenstvu 
jazykovej výučby. Používanie iného jazyka vo výučbe sa považuje za ilegálne. Projekt Flámskeho 
spoločenstva má za úlohu uspokojiť potrebu zabezpečenia typu CLIL pre holandsky hovoriacich žiakov 
žijúcich v Bruseli. V Litve sa jeden z projektov špecificky zameriava na rusky hovoriacich žiakov, získať 
zručnosť v litovčine. Príslušné vlády rozvíjajú tieto projekty podľa návrhov nového jazykového zákona 
alebo odporúčaní, ktoré majú otvoriť cestu pre CLIL v hlavnom prúde školského vzdelávania.  

Pilotné projekty v Taliansku, Holandsku, v Spojenom kráľovstve a v Bulharsku sa začali uskutočňovať z 
viacerých dôvodov. V Taliansku sa niekoľko regionálnych projektov zameriava na odbornú prípravu 
učiteľov v oblasti CLIL a výmenu skúseností. Snaha Holandska podporiť všeobecnú zručnosť v 
menšinových jazykoch a cudzí jazyk bez kompromitovania úlohy jazykovej prípravy je centrom 
pozornosti trojjazyčného pilotného projektu. V Spojenom kráľovstve (Anglicko), CILT, Národné jazykové 
centrum (štátom uznávané stredisko pre jazykovú odbornosť) preskúmalo potenciál štúdia predmetu 
prostredníctvom cudzieho jazyka. Táto práca bude vychádzať zo zistení, ako by mohol byť jazyk 
integrovaný s inými časťami učebných osnov. V Bulharsku prebiehajúci projekt zapája učiteľov do 
prípravy učebných materiálov. 

Vcelku rozšírenie zabezpečenia typu CLIL alebo jeho zahrnutie do hlavného prúdu vzdelávania patrí k 
najčastejšie citovaným dlhodobým všeobecným cieľom pilotných projektov. Také rozšírenie všeobecne 
súvisí so zvyšovaním počtu škôl ponúkajúcich CLIL (napríklad v Španielsku) alebo s integráciou CLIL so 
základným prúdom vzdelávania v jednotlivých školách (Litva, Slovinsko a Nórsko), alebo tiež s výmenou 
dobrej praxe, napríklad v Spojenom kráľovstve (Anglicko a Škótsko).  Za hlavným cieľom Flámskeho 
spoločenstva, ktoré sa snaží umožniť žiakom poznať tento vyučovací predmet spolu s francúzštinou, je 
cieľ identifikácie čo najlepšieho spôsobu výučby CLIL v osobitnom kontexte holandsky hovoriacich škôl. V 
Litve a Spojenom kráľovstve (Anglicko a Škótsko) sú ciele projektu tiež spojené s potrebou  informačného 
sprievodcu s odporúčaniami, ktoré by mohli využívať všetky školy plánujúce poskytnúť zabezpečenie 
typu CLIL na základe výsledkov pilotného projektu.  
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3.2. Stupne vzdelávania a cieľové jazyky 

Zapojené stupne vzdelávania sa značne líšia medzi jednotlivými projektmi tak v rámci konkrétneho štátu 
ako aj medzi jednotlivými štátmi. Obrázok 3.2 ukazuje stupne vzdelávania zahrnuté vo všetkých 
projektoch uskutočňovaných na národnej úrovni. Päť štátov alebo regiónov hlavne Belgicko (flámska 
komunita), Španielsko, Taliansko, Slovensko a Spojené kráľovstvo (Škótsko) rozvíjajú projekty už na 
predškolskom stupni, kde je toto poskytovanie často okrajové. Pilotné projekty v Holandsku sa 
zameriavajú vyslovene na základné vzdelávanie, pričom v Slovinsku a Nórsku sa obmedzujú na vyšší 
stredný stupeň. 
 

Obrázok 3.2. Stupne vzdelávania zahrnuté v pilotných  projektoch pri zabezpečení  CLIL,  
2004/05 

 Žiadne projekty, ani žiadne zabezpečenie CLIL   
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Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Nemecko: Na druhom stupni prichádza do úvahy len nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2).  
Španielsko: Na druhom stupni prichádza do úvahy len nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2). Ale uvedené informácie 
sa týkajú iba typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli zúčastniť zberu dát. 

Vo väčšine štátov sa pilotné projekty zaoberajú výučbou v jednom alebo v niekoľkých cudzích jazykoch, 
ktorými sú všeobecne angličtina, nemčina a francúzština.  Len holandčina rieši projekt zameraný na 
menšinový/regionálny jazyk.  Holandský projekt, ako aj jeden z litovských projektov, je takisto minimálne 
zameraný na poskytovanie kombinovanej trojjazyčnej výučby (s oficiálnym štátnym jazykom, 
menšinovým jazykom a cudzím jazykom).  
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Obrázok 3.3: Cieľové jazyky používané v pilotných projektoch so zabezpečenim CLIL,  
2004/05 

 Jeden alebo niekoľko cudzích jazykov alebo iné úradné štátne 
jazyky 

Jeden alebo niekoľko 
regionálnych/menšinových 

jazykov 

BE nl Francúzština � 

DE Angličtina, francúzština, ruština, španielčina, taliančina, turečtina, 
gréčtina, portugalčina a poľština 

� 

ES Projekt madridskej samosprávnej komunity: angličtina 

Projekt samosprávnej komunity Baleárov: angličtina a francúzština 

� 

IT Projekt v Lombardii: angličtina, francúzština, nemčina a španielčina 

Projekt v Piedmonte: angličtina, francúzština, nemčina a ruština 

� 

LT Projekt 1: litovčina 

Projekt 2: angličtina, francúzština a nemčina 

� 

NL Projekt v Rotterdame: angličtina 

Trojjazyčný projekt: angličtina 

Trojjazyčný projekt: frízsky 
jazyk 

SI Angličtina � 

SK Angličtina, nemčina, francúzština a španielčina � 

UK-ENG Francúzština, nemčina a španielčina  � 

UK-SCT Projekt 1: francúzština; Projekt 2: španielčina; Projekt 3: francúzština � 

NO Angličtina � 

BG Francúzština a angličtina � 

� žiadne zabezpečenie CLIL pre typ(y) jazykov pod touto hlavičkou 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú iba typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli 
zúčastniť zberu dát. 
Litva: Projekty sa vzťahujú na 24 ruských škôl. Takže litovčina sa používa ako cieľový jazyk. Projekt 2 môže zahrnovať 
dva alebo tri jazyky, cieľovými jazykmi je litovčina a angličtina. 

3.3. Selekcia škôl a žiakov  

Školy a žiaci, ktorí sú partnermi alebo účastníkmi pilotného projektu, všeobecne prechádzajú výberovým 
procesom.  

Na úrovni školy len Španielsko a Spojené kráľovstvo (Anglicko) prijali jasne stanovené výberové postupy. 
Požiadavky škôl v oboch týchto štátoch sú vybrané buď na základe predchádzajúcich skúseností pri 
zabezpečení CLILu a geografickej polohy (Španielsko), alebo na základe otvorenej výzvy zúčastniť sa jej, 
ako je to v prípade Spojeného kráľovstva (Anglicko). V Nórsku sa školy nemusia podrobiť výberovému 
procesu vtedy, ak sami iniciujú projekty. 

Žiaci sú vo všeobecnosti vyberaní hlavne na základe ich zručností v jednom alebo v niekoľkých cieľových 
jazykov.  Tí, ktorí boli zapojení do vzdelávacích krúžkov cieľového jazyka, majú prioritu v Španielsku a v 
Spojenom kráľovstve. 
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3.4. Predmety vyučované pomocou CLIL  

Na základe vysokej autonómie škôl a stanoveného druhu určitých projektov, predmety vyučované v 
jednom alebo viacerých cieľových jazykoch sa medzi jednotlivými projektmi a štátmi líšia. 

Avšak medzi štátmi s pilotnými projektmi v základnom vzdelávaní (obrázok 3.2) - Belgicko (Flámske 
spoločenstvo) a Spojené kráľovstvo (Škótsko) je CLIL všeobecne spojený s kreatívnou činnosťou alebo vo 
forme hier. Príležitostne je zahrnutá aj matematika. Tento prístup sa líši od prístupu CLIL v hlavnom prúde 
vzdelávania na rovnakom stupni (kapitola 1), na akom sa väčšina predmetov vyučuje. 

Na druhom stupni sú najčastejšie citované vyučovacie predmety pilotných projektov prírodné vedy a 
spoločenské vedy. 

Obrázok 3.4: Vyučovacie predmety v učebných osnovách CLILu zahrnuté v pilotných projektoch  
v základnom  vzdelávaní (ISCED 1) a všeobecnom strednom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05 

BE nl Líšia sa v závislosti od školy 

Škola 1: matematika počas prvých troch ročníkov, potom prechod na predmety o životnom prostredí 

Škola 2: najprv kreslenie plus výtvarná činnosť, potom prechod na predmety o životnom prostredí 

Škola 3: predmety o životnom prostredí 

DE Líšia sa v závislosti od školy, ale všeobecne sú to spoločenské vedy a umelecké predmety 

ES Projekt 1: všetky predmety okrem matematiky a španielčiny 

Projekt 2: všetky predmety okrem španielčiny a katalánčiny 

IT Líšia sa, ale vo všeobecnosti ide o tieto predmety: 

ISCED 1-2: prírodné vedy, umenie, zemepis a technika 

ISCED 3: dejepis, biológia, ekológia, prírodné vedy, ekonómia, atď.  

LT Odporúčajú sa zemepis, hudba, biológia, chémia, dejepis, matematika a výpočtová technika 

NL Líšia sa v závislosti od školy 

SI Dejepis, umenie, hudba, zemepis, psychológia, sociológia, filozofia, atď. 

SK Líšia sa v závislosti od školy, ale všeobecne sú to prírodné vedy 

UK-ENG Zemepis, čiastočne história (ISCED 1), prírodopis, zemepis, dejepis, osobná, spoločenská a zdravotná 
výchova (PSHE), čiastočne TV (ISCED 2 a 3) 

UK-SCT Projekt 1: väčšina oblastí učebných osnov 

Projekt 2: hry, piesne, divadlo, tanec 

Projekt 3: umelecké predmety, domáce hospodárstvo, environmentálne štúdium, VT 

NO Dejepis a prírodné vedy 

BG Prírodovedné a spoločenskovedné predmety (minimálne tri predmety v cieľovom jazyku počas prvých 
dvoch ročníkov) 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú iba typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli 
zúčastniť zberu dát. 

38 



K a p i t o l a  3  –  P i l o t né  p r o jek t y  

Tak, ako v prípade oficiálneho minimálneho času pre CLIL, v hlavnom prúde školského vzdelávania 
(kapitola 2), minimálny čas odporúčaný v pilotných projektoch sa všeobecne líši nielen medzi 
jednotlivými projektmi, ale predovšetkým od príslušných vyučovacích predmetov a rokov. Vcelku 
(vyučovacie predmety a ročníky spolu) sa oficiálne minimum líši v rozsahu 1 až 11 hodín týždenne. 

Nie sú žiadne špeciálne ústredné odporúčania v tejto záležitosti v Litve, v Spojenom kráľovstve (Anglicko) 
a v Nórsku.  

Obrázok 3.5: Odporúčaný minimálny čas venovaný pilotným projektom  
pri zabezpečení CLILu, 2004/05 

BE nl 2 hodiny týždenne v prvých dvoch ročníkoch 

3 hodiny týždenne od tretieho ročníka vyššie 

DE Líši sa v závislosti od školy. Cca 6 hodín týždenne v cieľovom jazyku a 4 hodiny týždenne v jednom 
alebo dvoch predmetoch 

ES Projekt 1: jedna tretina celotýždennej výučby v cieľovom jazyku  

Projekt 2: 2 alebo 3 hodiny týždenne venovaných cieľovému jazyku plus 3 hodiny venované predmetu  

IT Líšia sa v závislosti od školy, ale projekty sú zvyčajne obmedzené na krátke periódy pohybujúce sa od 
10 do 20 hodín ročne  

LT Žiadne odporúčania 

NL Projekt 1 (cudzí jazyk): 1-2 hodiny týždenne 

Projekt 2 (trojjazyčný): Frízsky jazyk je vyučovacím jazykom pre 50 % času v 1.-5.ročníku. 50 % v 
holandčine  

Angličtina sa vyučuje ako predmet od 7.-8. ročníka vyššie. Stanovený čas predstavuje 20 % v angličtine, 
40 %  vo frízskom jazyku a 40 % v holandčine. 

SI 5-8 hodín týždenne 

SK 3 hodiny týždenne 

UK-ENG Žiadne odporúčania 

UK-SCT Projekt 1: celkový počet 40 hodín ročne v cieľovom jazyku (priemerne 1 hodinu týždenne v prvých 
dvoch ročníkoch a jeden a pol hodiny týždenne v ďalších ročníkoch) 

Projekt 2: líšia sa v závislosti od príslušných škôl. 

Projekt 3: hoci neexistujú žiadne oficiálne odporúčania zo strany ministerstva alebo školskej 
samosprávy, škola sa snaží poskytnúť 15 % týždňa (cca 4 hodiny) v priebehu roka v P1–P2 
(vek 5-6 rokov) a asi 35-40 % (9,5 až 11 hodín) vo vyšších ročníkoch (P3 to P5, vek 7-9 rokov) 

NO Žiadne odporúčania 

BG 2 hodiny týždenne na jeden predmet 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočná poznámka 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú iba typov CLIL existujúcich v samosprávnych komunitách, ktoré sa mohli 
zúčastniť zberu dát. 
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3.5. Hodnotenie  

Hodnotenie pilotných projektov všeobecne zahrnuje evalváciu žiakov a škôl.  

Vo väčšine štátov je evalvácia žiakov vo všeobecnosti podobná evalvácii vykonávanej tak ako v CLILe 
zahrnutej do základného systému vzdelávania. 

Hodnotenie škôl všeobecne prebieha po ukončení projektu. V Španielsku a v Holandsku (v školskom roku 
2005/06 ako súčasť trojjazyčného projektu), prechodné štádia evalvácie sú takisto zabezpečené. Len 
Belgicko (Flámske spoločenstvo) nevykonáva národnú alebo regionálnu evalváciu, ale len štvrťročné 
preskúmanie expertnou skupinou. 

Pilotné projekty v Španielsku, Litve, Slovinsku a v Nórsku ešte neboli plne zhodnotené. V závislosti od 
príslušného štátu a projektu sa evalvácia vykoná v čase od konca roka 2005 do 2007. 

Celkové sa pociťuje, že už hodnotené pilotné projekty v Belgicku (Flámske spoločenstvo), Taliansku,  
Spojenom kráľovstve (Škótsko) a v Bulharsku dosiahli pozitívne výsledky.   

V Belgicku (Flámske spoločenstvo) úroveň získania zručnosti medzi žiakmi v oblasti cieľového jazyka a 
zabezpečenie výučby v tom jazyku boli hodnotené uspokojivo. V Spojenom kráľovstve (Škótsko) výsledky 
hodnotenia troch pilotných projektov začatých po roku  2000 boli uspokojivé, pričom jeden z nich bol 
označený za projekt dobrej praxe. Ale prístup k tomuto jazyku sa považoval za veľmi slabý. Nedostatok 
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov pre CLIL bol takisto konštatovaný a na toto sústredili 
pozornosť aj v niekoľkých hodnoteniach projektov v Taliansku. V Bulharsku príslušný pilotný projekt s 
modernizáciou praxe v CLIL kulminoval vo vytvorení siedmich nových typov zdrojov pre výučbu určitých 
predmetov vo francúzštine.  
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KAPITOLA 4 

UČITELIA 

Vyučovanie typu CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie) požaduje od učiteľov, ktorí sú zaň 
zodpovední – a je to ich spoločná charakteristická črta – aby vedeli vyučovať jeden alebo viacero 
predmetov v inom jazyku ako zvyčajnom vyučovacom jazyku. Takíto učitelia sú teda odborníci z dvoch 
pohľadov. Prvá časť tejto kapitoly sa snaží určiť prostriedky, ktoré prijali školské úrady, aby zabezpečili, že 
učitelia naozaj ovládajú potrebné jazykové znalosti, vyučovacie a metodologické schopnosti, ako aj dobrú 
znalosť nejazykového predmetu, ktorý vyučujú. Jedna z určených stratégií zahŕňa požiadavku, aby učitelia 
mali špeciálnu kvalifikáciu alebo certifikát ako doplnok k vzdelaniu, ktoré je zvyčajne potrebné na 
vyučovanie určitej úrovne. V prvej časti sa taktiež skúmajú ďalšie náborové kritériá.  

Druhá časť sa zaoberá rôznymi typmi počiatočného alebo ďalšieho vzdelávania pre učiteľov na získanie 
všetkých odborných schopností špecifických pre vyučovanie typu CLIL. V poslednej časti sme skúmali 
pracovné podmienky týchto učiteľov, aby sme zistili predovšetkým to, či sú ohodnotení finančne, alebo 
majú iné výhody za zodpovednosť a úlohy súvisiace s vyučovaním typu CLIL, a ak, určiť tieto  výhody. 

4.1. Vzdelanie a kritériá náboru  

Požadovaný diplom/certifikát 

Pri vyučovaní typu CLIL sú zvyčajne učitelia plne kvalifikovaní pre jednu alebo i viac vzdelávacích úrovní, v 
ktorých pracujú. Vo väčšine prípadov sú to odborníci pre jeden alebo viac nejazykových predmetov, alebo 
majú dve špecializácie, jednu v jazyku a druhú v nejazykovom predmete. Certifikát potvrdzujúci ďalšie 
špeciálne zručnosti ako doplnok k ich učiteľskej kvalifikácii je povinnou požiadavkou len v niekoľkých 
štátoch.   

Pri vyučovaní typu CLIL sa nepožadujú diplomy alebo certifikáty, ani nie sú stanovené špeciálne 
vzdelávacie pravidlá a metodológia. Všetky formy certifikátu, ktoré niektoré štáty požadujú, sa týkajú 
jazykových schopností a lingvistických zručností učiteľov. Ako sme už zdôraznili, základné požadované 
vzdelanie sa zvyčajne týka nejazykových predmetov. Preto nie je prekvapením, že ďalšie diplomy alebo 
certifikáty, tam kde existujú, potvrdzujú schopnosti, ktoré sa spájajú s druhou odbornosťou potrebnou 
pre výučbu typu CLIL, konkrétne s jazykovými zručnosťami.  

Niekoľko štátov - Nemecko, Rakúsko a Nórsko uvádza, že učitelia zvyčajne študujú dva predmety. Ak majú 
aprobáciu cudzí jazyk a nejazykový predmet, sú kvalifikovaní v dvoch predmetoch, na ktoré sa vyučovanie 
typu CLIL zameriava. Iba Maďarsko požaduje certifikát potvrdzujúci špecializáciu oboch špecifických 
oblastí. 
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Obrázok 4.1: Požadované vzdelanie pre vyučovanie typu CLIL v základných  (ISCED 1) a stredných 
všeobecných školách (ISCED 2 a 3), 2004/05 

Základné vzdelanie plne kvalifikovaného 
učiteľa 

 

Základné vzdelanie plne kvalifikovaného 
učiteľa + ďalšie formy certifikácie pre CLIL, v 
ktorom cieľovým jazykom je:  

Cudzí jazyk 

Regionálny alebo menšinový jazyk 

Neexistuje CLIL 

 
Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky   

Belgicko: V Belgicku sa používajú tri národné jazyky (holandský, francúzsky a nemecký), ktorými sa hovorí v štyroch 
jazykových regiónoch, konkrétne vo francúzskom, holandskom a dvojjazyčnom regióne hlavného mesta Bruselu (kde 
sú oficiálnymi jazykmi oba, francúzsky i holandský jazyk) a nemecky hovoriacom regióne. Podľa zákona prijatého v 
roku 1963 a nariadenia schváleného v Germanofónnom spoločenstve v roku 2004, vyučovacím jazykom vo Flámskom 
spoločenstve musí byť holandský jazyk, vo Francúzskom spoločenstve francúzsky jazyk a v Germanofónnom 
spoločenstve je to nemčina. Avšak v niekoľkých oblastiach s osobitným statusom vo Francúzskom a Flámskom 
spoločenstve, ako aj v Germanofónnom spoločenstve, môže za určitých podmienok prebiehať základné vzdelávanie 
aj v inom národnom jazyku.  
Belgicko (BE fr): Holandský a nemecký jazyk, dva z troch národných jazykov v Belgicku, sú cieľovými jazykmi, spolu s 
angličtinou.  
Belgicko (BE de): Francúzština, jeden z troch národných jazykov v Belgicku, je cieľovým jazykom. V základných 
školách alebo v sekciách s francúzskym vyučovacím jazykom, je cieľovým jazykom nemčina.  
Estónsko: V školách pre ruské menšiny (cieľový jazyk je estónčina), musia učitelia preukázať svoje špecifické 
vzdelanie potvrdzujúce znalosť estónskeho jazyka (ak to nie je ich materinský jazyk).  
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú vyučovania typu CLIL len v autonómnych spoločenstvách, ktoré sa 
zúčastnili zhromažďovania údajov za účelom tohto prieskumu. 
Lotyšsko: V školách pre etnické menšiny (cieľovým jazykom je lotyšský jazyk) sa musia učitelia preukázať špecifickým 
certifikátom potvrdzujúcim znalosť lotyšského jazyka. Certifikát musí korešpondovať s úrovňou C1 Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky stanovené Radou Európy. 
Lichtenštajnsko: Vyučovanie typu CLIL je prístupné počas tretieho ročníka v základných školách, ale iba vo veľmi 
obmedzenej miere. 

UVysvetlivky 

Kvalifikácia: Diplom alebo certifikát udelený vzdelávacou inštitúciou a/alebo ústredným či najvyšším úradom v 
oblasti vzdelávania, ktorý oficiálne potvrdzuje schopnosti a vedomosti jeho držiteľa.   

Ďalšia forma certifikátu potvrdzujúceho vzdelanie: Akýkoľvek diplom, certifikát alebo špecifické potvrdenie, ktoré 
sú naviac k základnému požadovanému vzdelaniu pre kvalifikovaného učiteľa. 
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Obrázok 4.2: Typy špeciálneho alebo ďalšieho vzdelania požadovaného pre vyučovanie typu CLIL 
v základných (ISCED 1) alebo stredných všeobecných školách (ISCED 2 a 3), 2004/05 

Typ  špeciálneho alebo ďalšieho požadovaného vzdelania  Štát 

Certifikát alebo diplom potvrdzujúci znalosť dvoch vyučovacích jazykov  SI 

Základné vzdelanie získané v cieľovom jazyku,  

a/alebo certifikát vyššieho stredného vzdelania v cieľovom jazyku  

BE fr, BE de 

Certifikát o (pokročilej) znalosti cieľového jazyka BE fr, BE de, ES, 
HU, FI 

Certifikát potvrdzujúci získanie 55 kreditov (80 bodov) v cieľovom jazyku  FI 

Regionálny jazyk CAPES alebo univerzitné vzdelanie v regionálnom jazyku  FR 

Vzdelanie v dvoch predmetoch vrátane jazyka ako predmetu HU 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky 

Belgicko (BE fr): V súlade s nariadením z júla 2003, je možné pružnejšie uplatňovať kritériá, ktoré je nutné 
rešpektovať.    
Belgicko (BE fr, BE de): Požaduje sa iba jedna z troch špecifikovaných kvalifikácií.  
Estónsko: V školách pre ruské menšiny (cieľový jazyk je estónčina) musia mať učitelia špeciálne vzdelanie, ktoré 
potvrdzuje znalosť estónskeho jazyka (ak to nie je ich materinský jazyk). 
Španielsko: Situácia je v rôznych autonómnych spoločenstvách odlišná. Uvedené informácie sa týkajú vyučovania 
typu CLIL len v autonómnych spoločenstvách, ktoré sa zúčastnili zhromažďovania údajov za účelom tohto prieskumu. 
Francúzsko: Učitelia na úrovni 1 ISCED nemusia mať povinne univerzitné vzdelanie, ale v takom prípade musia 
absolvovať kurz regionálneho jazyka počas svojho počiatočného alebo ďalšieho vzdelávania. 
Lotyšsko: V školách pre etnické menšiny (kde je cieľovým jazykom lotyšský jazyk), musia učitelia potvrdiť znalosť 
lotyšského jazyka špeciálnym certifikátom, ktorý musí byť v súlade s úrovňou C1 podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky stanovené Radou Európy. 
Maďarsko: Učitelia na úrovni 1 a 2 ISCED, musia mať vzdelanie s jazykovou špecializáciou; na úrovni 3 ISCED musia 
byť kvalifikovaní pre dva predmety, z ktorých je jedným jazyk. Ak učitelia nemajú jazykové vzdelanie, musia vlastniť 
certifikát na úrovni B2-C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky) a do roku 2006 musia ukončiť svoje 
jazykové vzdelanie. 
Fínsko: Tieto požiadavky sa týkajú iba učiteľov zapojených do ‘silných’ foriem vyučovania typu CLIL s cudzím jazykom 
ako cieľovým jazykom. Môžu byť nahradené uspokojivými výsledkami v jazykovom teste. Vyhovieť sa musí iba 
jednému z dvoch typov požiadaviek.   
 

Fakt, že niekoľko štátov požaduje ďalšie formy certifikátov pre vyučovanie typu CLIL, možno pripísať 
niekoľkým faktorom. V mnohých vzdelávacích systémoch nie je vyučovanie typu CLIL veľmi zaužívané 
alebo existuje len krátke obdobie vo forme pilotných projektov, tak je to napr. v Taliansku, Litve a Veľkej 
Británii (Anglicko). V niektorých štátoch je, naopak, tento typ vyučovania veľmi rozšírený, vrátane Írska a 
Veľkej Británie (Wales), alebo – Malty a Luxemburska – je bežnou praxou. Keďže v týchto podmienkach nie 
je pokladaný za niečo nezvyčajné a nové, nie sú stanovené žiadne ďalšie požiadavky. Okrem toho v 
niekoľkých štátoch, kde sa vyučovanie typu CLIL vyskytuje v spoločenstvách hovoriacich takzvaným 
menšinovým alebo regionálnym jazykom, majú učitelia zvyčajne dobrú znalosť dvoch jazykov, menovite 
regionálneho alebo menšinového jazyka, ktorý je ich materinským jazykom, a ďalšieho jazyka, ktorý je 
oficiálnym alebo jedným z oficiálnych jazykov v danom štáte. 

Situácia sa však v niektorých štátoch mení. Od decembra 2003 prijalo Francúzsko novú formu ďalšieho 
potvrdenia vzdelania pre ´vyučovanie nejazykového predmetu v cudzom jazyku´. V súčasnosti to nie je 
povinné pri nábore učiteľov pre európske alebo medzinárodné sekcie. No zdá sa, že to nadobúda dôležitý 
význam pri nábore nových učiteľov.   
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Aj v Nemecku vytvorili niektoré Länder špeciálne ďalšie vzdelanie pre takzvané bilingválne vyučovanie 
(Bilinguales Lernen alebo Euregio-Lehrer) v cieľovom jazyku a ďalšom predmete v rámci učebných osnov. 
Študenti môžu toto vzdelanie získať počas štúdia, po získaní prvej učiteľskej kvalifikácie alebo počas 
praktickej prípravy. V Spojenom kráľovstve (Severné Írsko) existuje aj certifikát o bilingválnom a 
integrovanom vyučovaní na základnom stupni vzdelávania. V žiadnom z týchto štátov nie je potrebné 
mať vyššie uvedené vzdelanie pre vyučovanie typu CLIL, výnimkou je Francúzsko. 

V Litve sa vyučovanie typu CLIL s cudzím jazykom ako cieľovým jazykom vyskytuje iba v pilotných 
projektoch. Avšak po vyhodnotení skúšobnej fázy Litva plánuje stanoviť určité kvalifikačné požiadavky 
pre učiteľov. 

Podľa nových (2004) nariadení týkajúcich sa noriem vzdelávania učiteľov v Poľsku, všetci absolventi by 
mali ovládať cudzí jazyk a dosiahnuť úroveň B2 alebo B+ podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky Rady Európy (TP

1
PT). Navyše učitelia sú v súčasnosti povinní špecializovať sa v druhom 

predmete. Ak si vyberú kombináciu ´nejazykový predmet plus cudzí jazyk´, musia dosiahnuť úroveň C2 
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, v prípade jazyka ako predmetu. Aj keď sú 
tieto nariadenia všeobecné a platia pre všetkých učiteľov, najväčší vplyv môžu mať na schopnosť 
vzdelávacích systémov poskytovať vyučovanie typu CLIL vo väčšej miere. Samozrejme, že takéto 
opatrenia môžu len pomôcť pri podpore tohto typu vyučovania, keďže nedostatok kvalifikovaných 
učiteľov sa často spomína ako najväčšia prekážka pri rozvoji vyučovania typu CLIL. 

Ďalšie kritériá náboru 

Zatiaľ čo niektoré školské úrady stanovili formálne požiadavky pre tých, ktorí chcú zavádzať vyučovanie 
typu CLIL, alebo trvajú na ďalšej kvalifikácii, väčšina z nich využíva iné stratégie na zabezpečenie 
potrebných schopností zainteresovaných učiteľov. Tieto stratégie sa nelíšia len od štátu k štátu, ale taktiež 
aj v rámci jednotlivých štátov. 

Ich spoločnou črtou však je, že všetci zabezpečujú formálne potvrdenie jazykových zručností a 
spôsobilostí učiteľov. Ako sme už zdôraznili, je veľmi dôležité určiť špeciálne schopnosti učiteľov 
zapojených do predmetov pri vyučovaní typu CLIL, pretože ich základné schopnosti sú vo všeobecnosti 
tie, ktoré majú učitelia nejazykových predmetov. Empirický prieskum realizovaný v Nórsku zistil, že žiadny 
učiteľ, ktorý vyučoval v type CLIL, nebol kvalifikovaný len ako učiteľ jazykov. Pravidlom je, že väčšina 
učiteľov má dvojitú kvalifikáciu alebo inými slovami, kvalifikáciu potrebnú na vyučovanie aj cudzieho 
jazyka, aj nejazykového predmetu. Existuje aj zopár učiteľov, ktorí majú vzdelanie len na vyučovanie 
nejazykového predmetu.  

Väčšina týchto stratégií sa môže spájať so štyrmi základnými kritériami, konkrétne: potenciálni učitelia pre 
vyučovanie typu CLIL by mali: 1) byť rodenými hovorcami cieľového jazyka, 2) mať ukončené štúdium 
alebo študovať cieľový jazyk, 3) absolvovať ďalšie vzdelávanie učiteľov o vyučovaní typu CLIL a 4) 
absolvovať jazykový test alebo skúšku (pozri tabuľku 4.3). Stratégie, ktoré sa spájajú s poslednými dvoma 
kategóriami, sú špeciálne vytvorené pre nábor učiteľov. Stratégie, ktoré sa spájajú s prvými dvoma 
kategóriami, sú spôsoby, ktoré nepriamo zabezpečia výber vhodných učiteľov pre vyučovanie typu CLIL. 
Vo väčšine štátov sa všetky tieto stratégie zavádzajú dobrovoľne. 

( TP

1
PT) Spoločný európsky rámec pre jazyky stanovený Radou Európy pozostáva zo šesť úrovňovej stupnice (A1, A2, B1, 

B2, C1 a C2), ktorá poskytuje popis zručností a vedomostí na jednotlivých úrovniach.  
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Testy alebo skúšky môžu organizovať rôzne inštitúcie, či už miestne (školy) alebo ústredné orgány. V 
Luxembursku musia potenciálni učitelia urobiť test z jedného alebo viacerých jazykov, v ktorých nezískali 
vysokoškolské vzdelanie. V Estónsku, Lotyšsku a Litve je testovaným jazykom štátny jazyk. Skúšky musia 
urobiť učitelia, ktorí pracujú v školách pre jazykové menšiny (vo väčšine prípadov ide o ruský jazyk) a tí, 
ktorých materinský jazyk nie je štátnym jazykom. Tieto testy nie sú povinné, okrem Holandska a 
Slovenska.  

Niektoré štáty odporúčajú učiteľom absolvovať ďalšie vzdelávanie pre tento typ vyučovania. Týka sa to 
Talianska, Holandska, Rakúska a Fínska pre vyučovanie typu CLIL, kde je cieľovým jazykom cudzí jazyk. V 
prvých dvoch štátoch je toto vzdelávanie povinné. V Taliansku je spojené so zavádzaním pilotných 
projektov. Všetky tieto formy vzdelávania obsahujú prvky vyučovacích pravidiel a metodológie príznačnej 
pre vzdelávanie typu CLIL (pozri časť 4.2). 

Obrázok 4.3: Kritériá, ktoré môžu školské úrady považovať za dôležité pri zabezpečení primeraných 
jazykových schopností učiteľov prijatých pre vyučovanie typu CLIL v základných (ISCED 1) a stredných 

všeobecných školách (ISCED 2 a 3), 2004/05 

Učitelia CLIL:  

Svojho rodného jazyka 

študovali v cieľovom jazyku 

absolvovali ďalšie vzdelávanie 
relevantné pre CLIL 

absolvovali jazykový test alebo 
skúšku 

 
 

Vo vyučovaní CLIL, kde cieľovým jazykom je: 

 

 cudzí jazyk 

 regionálny a/alebo menšinový jazyk 

 oficiálny štátny jazyk alebo jeden z niekoľkých oficiálnych štátnych jazykov 

 Nie sú informácie o žiadnom zo štyroch vyššie spomínaných kritérií 

� Neexistuje vyučovanie CLIL  

 
Štáty, v ktorých musia mať učitelia doplnkové certifikované vzdelanie 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúceU Upoznámky U

Belgicko a Slovinsko: Učitelia by mali mať nielen dobrú znalosť cieľového jazyka, ale aj znalosť úradného jazyka 
komunity alebo štátu.  
Estónsko: Testovaným jazykom je estónčina. Týka sa to učiteľov, ktorí učia v školách s ruským vyučovacím jazykom a 
ich materinským jazykom nie je estónsky jazyk.  
Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú vyučovania typu CLIL len v autonómnych spoločenstvách, ktoré sa 
zúčastnili zhromažďovania údajov za účelom tohto prieskumu.  
Lotyšsko: Lotyština, oficiálny štátny jazyk, je cieľovým jazykom v školách pre etnické menšiny (najmä pre ruskú, 
poľskú, ukrajinskú, estónsku a litovskú jazykovú menšinu).  
Litva: Testovaným jazykom je litovčina. Týka sa to učiteľov, ktorí učia v školách s ruským vyučovacím jazykom a sú 
zapojené do pilotného projektu.  
Veľká Británia (ENG): Vyučovanie typu CLIL je zriedkavé. Rozhodnutie školy ponúknuť takýto typ vyučovania často 
závisí od rozhodnutia učiteľského zboru v danej škole.  
Veľká Británia (NIR): Väčšina učiteľov v základných školách, kde sa írčina používa ako vyučovací jazyk, študovali 
metodológiu jazykového vnorenia počas svojej počiatočnej prípravy. 
Lichtenštajnsko: Vyučovanie typu CLIL je dostupné počas tretieho ročníka v základných školách, ale veľmi 
obmedzene. 
U
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Vysvetlivky (obrázok 4.3) 
Tento obrázok ukazuje základné kritériá, ktoré môžu prijať zainteresované školské úrady na akejkoľvek úrovni, aby 
zabezpečili primerané jazykové zručnosti učiteľov. Tieto kritériá v žiadnom prípade neodrážajú obsah oficiálnych 
alebo povinných nariadení. Testy/skúšky sú povinné iba v Luxembursku, Holandsku a na Slovensku. Podobne je to aj 
v Estónsku, Lotyšsku a Litve, a týka sa učiteľov, ktorí učia v školách pre jazykové menšiny a ich materinským jazykom 
nie je štátny jazyk. Viac informácií o vyučovaní typu CLIL, pre ktoré sa požaduje špeciálne alebo ďalšie vzdelanie, 
nájdete v tabuľkách 4.1 a 4.2.   
 

Okrem toho, že sa od učiteľov zodpovedných za vyučovanie očakávajú primerané jazykové zručnosti, 
niektoré školy zamestnávajú aj lektorov svojho rodného jazyka na hodinách, čo pokladajú za doplnkový 
faktor pre zabezpečenie jazykového “prostredia” vhodného pre vyučovanie typu CLIL. Zamestnávanie 
rodených lektorov sa niekedy zabezpečuje aj prostredníctvom bilaterálnych kultúrnych zmlúv/dohôd. 
Môže byť aj výsledkom iniciatívy niektorých škôl, alebo aj asociácií/združení rodičov. Financujú lektorov 
svojho rodného jazyka zo svojich zdrojov, aby pôsobili v školách, ako je to v Rakúsku. V Maďarsku sú školy 
s vyučovaním typu CLIL, kde cieľovým jazykom je cudzí jazyk, povinné zabezpečiť aspoň jedného lektora 
svjho rodného jazyka.  

Väčšina zo šiestich štátov, ktoré požadujú ďalšie formy certifikovaného vzdelania (pozri tabuľku 4.1), sa vo 
všeobecnosti spolieha na ďalšie kritériá náboru učiteľov pre vyučovanie typu CLIL. 

4.2. Špeciálne počiatočné vzdelávanie 

Formy vzdelávania, ktorými sa zaoberá táto časť, sa týkajú predovšetkým vyučovacích/ metodologických 
schopností, ktoré sú charakteristické pre vyučovanie typu CLIL, na rozdiel napr. od jazykovej prípravy.  

Počiatočné vzdelávanie 

Asi v polovici štátov sú za zabezpečenie kurzov, vzdelávacích modulov alebo aj špecializovaného 
vzdelávania, ktoré je zamerané špeciálne na vyučovanie typu CLIL, zodpovedné školské úrady. 

Tieto vzdelávacie možnosti sú vo všeobecnosti dosť limitované. Ich hlavné črty a trvanie sú veľmi rôzne. V 
Rakúsku napríklad môže pozostávať z niekoľkých vyučovacích hodín alebo kurzu, ktorý je rozvrhnutý na 
jeden alebo dva semestre. V Holandsku a Spojenom kráľovstve (Anglicko) ponúkajú niektoré univerzity 
postgraduálne štúdium alebo iné štúdium o bilingválnom alebo medzinárodnom vzdelávaní. V žiadnej z 
týchto troch krajín však učiteľ nemusí mať špeciálne vzdelanie pre vyučovanie typu CLIL (pozri 
tabuľku 4.1).     

Spojené kráľovstvo (Wales) zaviedlo opatrenie známe ako Welsh Medium Incentive Supplement, ktoré 
podporuje študentov - budúcich učiteľov, aby absolvovali svoje počiatočné štúdium vo waleskom jazyku. 
Toto opatrenie je určené pre tých, ktorí sú spôsobilí absolvovať svoje počiatočné štúdium vo waleskom 
jazyku, ale zároveň potrebujú ďalšie vzdelávanie na zdokonalenie svojej spôsobilosti v tomto jazyku, aby 
mohli vyučovať. 

Vo Fínsku je počiatočné vzdelávanie organizované rôznymi spôsobmi pre obe formy vyučovania typu 
CLIL, v ktorých cieľovým jazykom je buď iný oficiálny štátny jazyk, alebo cudzí jazyk. Vzdelávanie 
zamerané na prvý typ vyučovania je viac rozšírené a lepšie štruktúrované a existuje dlhšie. 

Vo Francúzsku, ako sme spomínali v časti 4.1, je ďalšia forma certifikovaného vzdelávania pre “vyučovanie 
nejazykového predmetu v cudzom jazyku” dostupná od decembra 2003. Pravdepodobne v budúcich 
rokoch bude IUFMs ponúkať kurzy, ktoré pripravia študentov na skúšky pre túto formu certifikácie a 
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podobne budú ponúkať prípravu pre vyučovanie typu CLIL, kde bude cieľovým jazykom cudzí jazyk. 
Skúsenosti, ktoré získala IUFMs v organizovaní špeciálneho vzdelávania pre učiteľov, kde cieľovým 
jazykom je regionálny alebo menšinový jazyk, budú veľmi cenné pri zavádzaní ďalších typov vzdelávania 
pre iné formy vyučovania typu CLIL.  

Niektoré štáty majú v zahraničí svoju kultúrnu reprezentáciu prostredníctvom inštitúcií ako napr. Britská 
rada alebo kultúrne centrá a centrá pre spoluprácu pri veľvyslanectvách. V niekoľkých štátoch strednej 
Európy majú tieto inštitúcie v počiatočnom vzdelávaní učiteľov veľmi dôležitú úlohu. Patria sem Litva, 
Poľsko a Bulharsko, kde konferencie, vzdelávacie stáže a návštevy do krajiny cieľového jazyka sú 
organizované spoločne školskými úradmi alebo zahraničnými kultúrnymi zastupiteľstvami. 

Obrázok 4.4: Špeciálne kurzy alebo vzdelávacie moduly v rámci počiatočného vzdelávania učiteľov,  
ktoré sa týkajú vyučovacích metód pre vyučovanie typu CLIL, 2004/05 

 

Žiadne opatrenia 

 
Kurzy alebo vzdelávacie moduly sú 
dostupné 

v prípade vyučovania typu CLIL, kde cieľovým 
jazykom je: 

cudzí jazyk 

regionálny a/alebo menšinový jazyk, 
alebo oficiálny štátny jazyk alebo jeden z 
niekoľkých oficiálnych štátnych jazykov 

Žiadne vyučovanie typu CLIL 

 

 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú vyučovania typu CLIL len v autonómnych spoločenstvách, ktoré sa 
zúčastnili zhromažďovania údajov za účelom tohto prieskumu. 
Lichtenštajnsko: Vyučovanie typu CLIL je dostupné počas tretieho ročníka v základných školách, ale len obmedzene. 

UVysvetlivky  

Termín ´dostupné kurzy alebo vzdelávacie moduly´ zahŕňa vzdelávanie, ktoré je zamerané na vyučovanie typu CLIL 
(pravidlá vyučovania a relevantné psycholingvistické a socioligvistické aspekty, atď.), alebo zahŕňa vzdelávacie 
moduly, ktoré sa špeciálne týkajú vyučovania typu CLIL. Formy vzdelávania zamerané výlučne na získanie jazykových 
zručností sú vylúčené. Dĺžka vzdelávania sa neberie do úvahy. Vzdelávanie môže mať formu kurzov, vzdelávacích 
modulov alebo iné formy, ktoré trvajú rok alebo viac.   

Keďže vysokoškolské inštitúcie sú v mnohých štátoch úplne autonómne, táto informácia sa týka len tých kurzov alebo 
vzdelávacích modulov, ktoré ústredné alebo najvyššie školské úrady povolili. 
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Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

Poskytovatelia ďalšieho vzdelávania sa v rôznych štátoch líšia. Ich forma a vlastnosti sa môžu často 
vzťahovať na vyučovanie typu CLIL, pre ktoré boli zriadené. Kurzy sa môžu poskytovať ad hoc dočasne 
vytvorenými úradmi alebo skupinami na podporu škôl, ktoré ponúkajú vyučovanie typu CLIL v pilotných 
projektoch, ako je to v Belgicku (Flámske spoločenstvo). V niekoľkých štátoch, ako je Česká republika, je 
zavedenie takéhoto vzdelávania založené na dohodách o medzinárodnej spolupráci. V týchto štátoch 
inštitúcie alebo centrá podporujúce štúdium jazykov v zahraničí, ako je Alliance française alebo Goethe 

Institut, dôležitou mierou prispievajú k ďalšiemu vzdelávaniu.  

V Lotyšsku stojí za spomenutie práca Národného vzdelávacieho úradu (NALLT), ktorý bol zriadený pre 
podporu lotyšského jazyka ako hlavného jazyka v štáte. Následne po reforme, na konci 90. rokov museli 
školy, v ktorých bol iný vyučovací jazyk ako lotyština – väčšinou je to ruský jazyk, postupne zaviesť 
vyučovanie, v ktorom oba lotyšský i ruský jazyk sú vyučovacími jazykmi (tzv. bilingválne vyučovanie). 
Konkrétne NALLT organizuje kurzy pre učiteľov o metodológii biligválneho vyučovania. Estónsko, ktoré 
čelí podobným problémom, zriadilo schému (v rámci programu PHARE), ktorej cieľom je uľahčiť 
zavedenie  estónskeho jazyka ako vyučovacieho jazyka v školách, v ktorých sa nepoužíva. Táto iniciatíva 
zahŕňa vzdelávanie učiteľov, vypracovanie materiálov a zdroje pre výučbu. 

Pri zriaďovaní programov ďalšieho vzdelávania môže veľmi významnú úlohu zohrať aj niekoľko veľmi 
skúsených učiteľov. Vyskytlo sa to napríklad v 90. rokoch vo Švédsku, keď učitelia spolupracovali so 
zahraničnými inštitúciami zameranými na vzdelávanie učiteľov, aby mohli takéto programy zaviesť. 

Osobitné iniciatívy 

Inštitúcie na miestnej a národnej úrovni zaviedli ako doplnok počiatočného a ďalšieho vzdelávania 
niekoľko opatrení na podporu práce učiteľov a posilnení ich dobrej praxe. Ide o vytváranie webových 
stránok, ako je to napríklad vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve (Wales) tím 
učiteľov – špecialistov pracuje ako poradcovia, aby podporili ako vyučovanie waleského jazyka, tak aj jeho 
využitie ako vyučovacieho jazyka.  

Medzi projektmi financovanými na európskej úrovni sa program MOBIDIC (2000-2004) snaží vytvoriť 
špeciálne vzdelávacie moduly pre počiatočné a ďalšie vzdelávanie učiteľov nejazykových predmetov, aby 
mohli vyučovať v cudzom jazyku. Programu sa zúčastnili Nemecko, Francúzsko, Poľsko a Spojené 
kráľovstvo (Anglicko). (TP

2
PT) 

( TP

2
PT) Pozri úvod do všeobecného prehľadu podpory EÚ pre CLIL.  
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4.3. Ďalšie výhody   

Vo väčšine štátov neexistuje žiadna legislatíva, ktorá oprávňuje učiteľov zapojených do vyučovania typu 
CLIL na akékoľvek špeciálne finančné ohodnotenie alebo ďalšie výhody.  

Okrem Španielska sú všetky štáty, ktoré ponúkajú učiteľom vyučujúcim v type CLIL, zo strednej a 
východnej Európy. V Lotyšsku a Slovinsku pracujú títo učitelia v školách, kde podporujú vyučovanie 
regionálnych a/alebo menšinových jazykov. V ďalších krajinách sú v školách, ktoré ich zamestnávajú, 
cieľovými jazykmi hlavné svetové jazyky. V Španielsku, v autonómnych spoločenstvách Galície a 
Baleárskych ostrovov a v bilingválnych centrách v Navarre, majú učitelia v európskych sekciách pridelený 
čas navyše na prípravu a koordináciu vyučovacích hodín. Zvýšenie platu majú učitelia v bilingválnych 
centrách v autonómnom spoločenstve Madrid.  

V Českej republike nemajú výhody bežne všetci učitelia. Avšak všetci majú skrátený hodinový úväzok, 
priemerne o tri vyučovacie hodiny týždenne. Ďalšie výhody sa líšia v závislosti od jednotlivých učiteľov a 
ich konkrétnych zmlúv. Napríklad, iba učitelia – lektori zo štátu cieľového jazyka majú nárok na 
ubytovanie zdarma. Taktiež môžu dostať finančnú odmenu od úradov daného štátu. Pokiaľ ide o českých 
učiteľov, tí sa môžu zapísať na programy ďalšieho vzdelávania v štáte cieľového jazyka.  

V Holandsku, Švédsku a Nórsku, kde majú školy určitú finančnú samostatnosť, sa situácia v jednotlivých 
školách líši. V Holandsku sú výhody – tam, kde existujú – často vo forme času navyše na prípravu hodín. 
Vo Švédsku a Nórsku školy ponúkajú učiteľom vyššie platy, ak je vyučovanie typu CLIL s cudzím jazykom 
ako cieľovým jazykom prvýkrát zavádzané; ale keď je už dobre vybudované, sú tieto výhody zrušené. V 
týchto krajinách je dôvodom tohto obmedzenia všeobecný nedostatok zdrojov. 

V niektorých štátoch sú špeciálne opatrenia zamerané skôr na školy, ako na samotných učiteľov. V Poľsku 
a Slovinsku majú školy, kde je vyučovanie čiastočne v regionálnom a/alebo menšinovom jazyku, špeciálne 
výhody. V Poľsku je rozpočet týchto škôl zvýšený o 20 %. V Slovinsku je v týchto školách nižší počet žiakov 
v triedach, ako je oficiálne zavedené v iných školách.    

 

49 



O b s a h o v o  a  ja z y k o v o i nt eg r o v a n é vy u č o v a n i e  ( C L I L )  v  š k o l e  v  E u r ó p e  

Obrázok 4.5: Typy ďalších výhod pre učiteľov vyučovania typu CLIL v základných školách (ISCED 1) a 
stredných všeobecných školách (ISCED 2 and 3), 2004/05 

 

Vyššia mzda 

Znížený počet vyučovacích hodín 

Čas navyše na prípravu a koordináciu 

Priestor na ďalšie vzdelávanie v štáte 
cieľového jazyka 

Ubytovanie zdarma 

Žiadne finančné alebo iné výhody v 
súvislosti s CLIL 

Miestne úrady 

 

Existencia finančných alebo iných výhod v rámci vyučovania typu CLIL, kde cieľovým jazykom je: 

 Cudzí jazyk 

 Regionálny a/alebo menšinový jazyk 

 Žiadne finančné alebo iné výhody 

 Miestne úrady 

� Žiadne vyučovanie typu CLIL 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúce poznámky 

Španielsko: Situácia je rôzna v jednotlivých autonómnych spoločenstvách. Uvedené informácie sa týkajú vyučovania 
typu CLIL len v autonómnych spoločenstvách, ktoré sa zúčastnili zhromažďovania údajov za účelom tohto prieskumu. 
Lichtenštajnsko: Vyučovanie typu CLIL je dostupné počas tretieho ročníka v základných školách, ale len veľmi 
obmedzene. 
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KAPITOLA 5 

PREKÁŽKY A DISKUSIA 

5.1. Faktory spomaľujúce všeobecnú realizáciu 

Organizácia zabezpečenia CLIL v cudzích cieľových jazykoch má vyššie nároky než tradičná výučba 
jazykov. Vyžaduje si využitie ľudských zdrojov (učiteľov špecialistov) a vhodný didaktický materiál v oveľa 
väčšej miere než tradičná jazyková výučba v školách. Ak berieme do úvahy, že CLIL predstavuje pomerne 
nedávnu prax v Európe, niet divu, že vyše polovica príslušných štátov čelí potrebe rozšírenia tejto výučby 
– alebo v niektorých prípadoch ešte len jej zavedenia – všeobecne  pre celú školopovinnú mládež 
(obrázok 5.1). 

Obrázok 5.1: Prekážky všeobecnej  implementácie alebo ďalšieho rozšírenia CLIL v cieľových cudzích jazykoch 
v základnom vzdelávaní (ISCED 1) a všeobecnom strednom vzdelávaní (ISCED 2 a 3), 2004/05 
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 Žiadne zabezpečenie CLIL  CLIL poskytované bežne na všeobecnej báze  Iba pilotné projekty 

Zdroj: Eurydice 

UDodatočné poznámky 

Španielsko: Uvedené informácie sa týkajú len typov CLIL existujúcich v samosprávnych krajoch, ktoré sa mohli 
zúčastniť zberu dát. 
Spojené kráľovstvo (ENG/WLS/NIR): Neexistujú žiadne štrukturálne bariéry pre školy poskytujúce výučbu typu CLIL 
v cudzích jazykoch, v prípade záujmu o jej zavedenie. Len veľmi nízky počet škôl v Anglicku zabezpečujúce potrebné 
didaktické zručnosti ponúkajú programy typu CLIL, aj keď do dnešného dňa nie sú žiadne správy o takom zavedení vo 
Walese či Severnom Írsku. 
Lichtenštajnsko: Poskytovanie CLIL existuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania, ale len vo veľmi 
obmedzenom rozsahu. 

V závislosti od príslušného štátu, zabezpečenie výučby, v ktorej je praktické používanie jazykov spojené s 
výučbou obsahu školských predmetov môže viesť k rôznym ťažkostiam. Hlavné problémy uvedené 
v národných  príspevkoch sa týkajú ľudských zdrojov, legislatívy, didaktického materiálu a finančných 
stránok a, konečne, záležitosti týkajúce sa výučby. 
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Mnohé štáty uvádzajú veľký nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikáciou na výučbu v školách 
metodikou CLIL. Učitelia sa sťažujú, že prakticky nie sú žiadne programy počiatočnej prípravy alebo 
ďalšieho vzdelávania učiteľov venované metódam používaným špecificky pre výučbu predmetu v inom 
ako bežnom vyučovacom jazyku.  

Je len málo platné, že existuje množstvo učiteľov – jazykárov, ak - ako na Cypruse - neboli školení a 
nezískali odborné zručnosti potrebné na poskytovanie CLILu. V niektorých štátoch jedno z možných 
kritérií pre výber je, aby cudzí jazyk bol rodným jazykom budúcich učiteľov, aby mali odborné schopnosti 
(kapitola 4). V súvislosti s touto požiadavkou vzdelávacie inštitúcie majú tiež problémy s ich náborom. 

Rozvoj alebo zavedenie iniciatív typu CLIL vychádza prevažne z legislatívy na ich podporu. Zákony 
týkajúce sa jazykov, ktoré sa majú použiť vo výučbe, môžu sťažiť používanie všetkých ostatných jazykov 
okrem vyučovacieho. Vo Flámskej komunite Belgicka, Litvy a Holandska (v základnom vzdelávaní), 
príslušná legislatíva pevne stanovuje existenciu jedného jazyka – a jediného – vyučovacieho jazyka, takže 
používanie hocijakého iného sa môže považovať za ‘ilegálne’. Preto uvedené štáty vydali nedávno 
vyhlášky zamerané na flexibilnejší legislatívny rámec ( P

1
P).  

Nájsť vhodný didaktický materiál pre CLIL nie je pre školy jednoduché. Materiály musia byť nielen v 
cieľovom jazyku, ale musia pokrývať predmety národných učebných osnov. Napríklad v Nemecku 
vyhľadávanie a príprava potrebných materiálov (hlavne pre nové cieľové jazyky) vedú k nadčasovým 
prácam príslušných učiteľov.  

Niektoré štáty (Česká republika, Dánsko, Španielsko, Rakúsko a  Poľsko) tiež zdôrazňujú vysoké náklady pri 
zavádzaní CLILu. Zvlášť príprava učiteľov pre CLIL, príprava a distribúcia vhodných didaktických 
materiálov a oficiálna certifikácia žiakov si vyžadujú ďalšie finančné náklady pre centrálnu vládu, 
regionálne alebo miestne orgány. V Českej republike rozpočtové reštrikcie stanovujú limity pre ďalšie 
rozšírenie iniciatív CLIL v školách, napriek školskému zákonu z roku 2004, v ktorom sa stanovujú 
predpoklady pre tento druh výučby. Ak školy rozhodnú o zavedení CLILu ako súčasti učebných osnov pre 
stredné vzdelávanie, nemajú nárok na mimoriadne finančné ohodnotenie. 

Aspekty národného kontextu, ktoré sa špecificky netýkajú poskytovania CLILu, môžu zabrániť školským 
orgánom v ich snahe o experimentovanie v tejto oblasti. Týka sa to Poľska, v ktorom školstvo prešlo 
rozsiahlou reformou v pomerne krátkom čase.  

Obavy o CLILe môžu spomaliť alebo spochybniť otázku rozšírenia akéhokoľvek poskytovania výučby 
tohto druhu. Naozaj, v niektorých štátoch sú tieto otázky práve predmetom diskusie, ako sa uvádza nižšie. 

( TP

1
PT) Napríklad vyhláška zo 7. mája 2004 vo Flámskom spoločenstve Belgicka umožňuje predškolským zariadeniam a 

základným školám stimulovať vedomie detí od dvoch rokov, že existujú aj iné jazyky než holandčina. 
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5.2. Súčasné diskusie 

Súčasné diskusie o výučbe CLILu zahrnujú mnohé aspekty daného predmetu a prebiehajú v niekoľkých 
štátoch. Táto časť poskytuje po prvýkrát pohľad do diskusií o záujme a pochybnostiach vyvolaných v 
súvislosti so zavedením tejto výučby. Vzápätí skúma organizačné problémy a výzvy, ktoré vznikajú pri 
realizácii.  

Hneď na začiatku treba konštatovať, že vo väčšine štátov, v ktorých neexistuje výučba typu CLIL  (Dánsko, 
Grécko, Cyprus, Portugalsko, Island a Lichtenštajnsko), táto otázka dnes nepredstavuje jadro hlavnej 
verejnej diskusie, aj keď môže byť na programe rokovania ministerstiev školstva na Cypruse. V Grécku, sa 
plánuje začať pilotný projekt o CLILe na všeobecných a odborných stredných školách od školského roka 
2006/07. Informačná a komunikačná technológia (IKT) sa bude vyučovať v angličtine. 

O CLILe sa diskutuje na mnohých politických a akademických fórach, či už na národnej alebo európskej 
úrovni. Tak je to napríklad v Lotyšsku, v ktorom sa výrazne podporuje tento druh výučby a považuje sa za 
najlepšiu metódu štúdia jazykov, ktorá existuje, či už štátneho jazyka (litovčiny), regionálneho alebo 
menšinového jazyka (ruštiny), alebo cudzích jazykov, napríklad angličtiny.  

Európske sekcie vytvorené vo Francúzsku v roku 1992 (sections européennes) vyvolali mimoriadny úspech 
medzi žiakmi i rodičmi. Jednou z otázok, ktoré dnes vzbudzujú záujem vzdelávacích pracovníkov, je 
otázka postavenia tejto výučby v rámci vzdelávania ako celku. Či sa má výrazne rozšíriť alebo považovať 
za prínos len u väčšiny motivovaných žiakov? 

Niektoré skupiny sa však obávajú zavedenia výučby typu CLIL, napríklad v Belgicku (vo Flámskom 
spoločenstve), Litve, Švédsku, na Islande a v Nórsku. V Nórsku sa súčasná diskusia sústreďuje hlavne 
medzi pedagógmi, ale môže sa rozšíriť aj na iné osoby, orgány a inštitúcie po vydaní správy Rady 
nórskeho jazyka (TP

2
PT) o budúcnosti štátneho jazyka, v roku 2005. 

V týchto piatich štátoch, otázka štátneho jazyka je centrom pozornosti rokovaní. Pochybnosti v tomto 
smere sú početné. Týkajú sa, po prvé, výučby: môže výučba štátneho jazyka (všeobecne vyučovaného ako 
materinský jazyk) utrpieť v dôsledku intenzívnej výučby iného jazyka? Týkajú sa tiež samotného jazyka. 
Vitalita a bohatosť jazyka spočívajú v skúsenostiach tých, čo ho používajú. Existuje riziko, že tým utrpí 
štátny jazyk, ak sa niektoré oblasti poznávania budú skúmať a analyzovať v cudzom jazyku? A konečne, 
také obavy sú tiež politické, pokiaľ postavenie a vplyv jazyka sú pre niektorých ľudí odrazom národnej 
kultúry a občianstva.  

Iné obavy, vyjadrené hlavne Švédskom, sa týkajú vplyvu, ktorý taká výučba môže mať na úroveň 
vedomostí žiakov získaných v predmete vyučovanom v cieľovom jazyku. Výskum vo Fínsku v posledných 
niekoľkých rokoch vak ukázal, že na tieto obavy existuje len malé oprávnenie, žeby poskytovanie výučby 
typu CLIL mohlo byť elitné. Diskusie v tomto štáte prešli k iným záležitostiam, zameraných viac na 
organizáciu a implementáciu CLILu. 

( TP

2
PT) Norwegian Language Council. (2005) Norsk i hundre ! Norsk som nasjonalspråk i globaliserings tidsalder. Oslo: 

Språkrådet.  
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Organizačné aspekty sú tiež centrom diskusií v iných štátoch. Niekedy sa týkajú ťažkostí, ktoré majú 
príslušné orgány pri zavádzaní a rozvoji zabezpečenia CLILu (pozri tiež časť 5.1).  

Takisto v Holandsku existuje veľký záujem o eventuálne zavedenie výučby typu CLIL v nižšom strednom 
stupni odborného vzdelávania ako aj v základných školách. Avšak hlavná výzva sa týka organizácie CLILu 
v iných jazykoch než v angličtine, francúzštine a nemčine, práve pre nedostatok kvalifikovaných učiteľov.  

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov ovplyvňuje niekoľko štátov ako uvádza obrázok 5.1.  Mimoriadna 
situácia je hlavne v Estónsku. Posledný zákon ukladá školám, kde estónčina nie je vyučovacím jazykom – 
väčšinou je ním ruština – poskytovať kurzy v estónčine. Jednou z týchto ťažkostí je nájsť učiteľov s dobrou 
znalosťou estónčiny a schopných pracovať s deťmi, ktorých materinským jazykom je ruština. V Bulharsku 
zas školské orgány musia čeliť tlaku zo strany učiteľov, ktorí sa domáhajú zvýšenia platov a zníženia 
pracovného času. 

V iných prípadoch sa diskusia zameriava na to, koľko  – a ktoré – predmety by sa mali vyučovať v cieľovom 
jazyku CLIL. Diskusie tohto druhu prebiehajú v Bulharsku a Estónsku. Vo Fínsku experti vypracúvajú  
učebné osnovy na zabezpečenie CLILu, v ktorom jazykové ciele a ciele nejazykových predmetov sa budú 
považovať za  integrovaný celok. 

Nakoniec treba poznamenať, že diskusie o CLILe môžu tvoriť súčasť všeobecného rokovania o jazykovej 
výučbe tak, ako v Belgicku (Flámskom spoločenstve), kde niektorí veria, že tento druh výučby bude viesť k 
implementáciu a podpore viacjazyčného vzdelávania. V Španielsku si reálna situácia v niektorých 
samosprávnych krajoch, ktoré majú vlastný úradný jazyk okrem španielčiny, vyžaduje širší prístup k 
otázke jazykovej výučby. 
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Metodický prístup CLIL, ktorý sa snaží o podporu integrovaného štúdia jazykov a iné oblasti obsahu 
kurikula patrí k rýchlo sa rozvíjajúcim javom v Európe. Na európskej úrovni narastá záujem o prístup, ktorý 
podľa rôznych odborníkov, prináša so sebou množstvo výhod pre žiakov a študentov. Iniciatívy EÚ v 
oblasti CLIL v posledných rokoch sa rozšírili. Najdôležitejšia z nich je viera, že mládež sa musí účinnejšie 
pripraviť na (mnoho)jazykové a kultúrne požiadavky Európy, v ktorej sa čoraz viac uplatňuje mobilita. 

Uvedomujúc si túto výzvu,  tvorcovia národnej politiky v oblasti vzdelávania  sa čoraz viac zaujímajú o 
CLIL a ponúkajú širokú paletu iniciatív odpovedajúcich rôznym okolnostiam, s ktorými sú konfrontovaní. 
Táto štúdia Eurydice sa snaží preskúmať rozmanitosť jazykovej prípravy v európskych štátoch. Zameriava 
sa výlučne na školský kontext (nie na výučbu jazykov), v ktorých sa vyučujú rôzne predmety v učebných 
osnovách v minimálne dvoch jazykoch. 

Rozmanitosť názvov pre rozmanitosť situácií  

V posledných rokoch sa ‘Obsahové a jazykové integrované učenie’, v skratke CLIL, stalo v celosvetovom 
výskume široko zaužívaným termínom pre tento druh poskytovania výučby. (TP

1
PT) Avšak celonárodne 

používané termíny na označenie tohto pojmu sa značne líšia medzi štátmi. (TP

2
PT) Niektoré z nich sa snažia  

zdôrazniť jazykovú dimenziu učenia sa (napríklad v prípade ‘dvojjazyčného vzdelávania’ alebo 
‘trojjazyčného vzdelávania’), zatiaľ čo iné sa tiež dotýkajú predmetovej zložky (napr. ‘výučba predmetu v 
cieľovom jazyku’). Vo všetkých prípadoch definície prijaté na národnej úrovni častokrát odzrkadľujú veľmi 
rôznorodé situácie.  

To, ako je CLIL organizovaný, závisí od dvoch hlavných faktorov, predovšetkým od postavenia, ktoré mu 
priznávajú školské orgány a od statusu cieľového jazyka v príslušnom štáte (kapitola 1).  

Čo sa týka postavenia zabezpečenia typu CLIL, môžu sa vyskytnúť tri typy: ktorý tvorí súčasť hlavného 
prúdu vzdelávania v škole (ako vo väčšine štátov), implementácia experimentálnych projektov alebo, 
v niektorých štátoch nedostatok akýchkoľvek iniciatív v tejto oblasti.  

V otázke prijatých cieľových jazykov je celková situácia zložitejšia. Štáty ponúkajú rôzne možné jazykové 
kombinácie s jedným alebo dvoma cudzími jazykmi, regionálnymi jazykmi alebo inými oficiálnymi 
štátnymi jazykmi. Vo všeobecnosti sa s cudzími cieľovými jazykmi rovnako stretávame aj v pilotných 
projektoch (kapitola 3) ako vo formálnom prúde vzdelávania. Avšak regionálne alebo menšinové jazyky 
sú len zriedkavo centrom pilotných projektov, pravdepodobne preto, že štáty, v ktorých existujú, majú 
dlhodobé skúsenosti pri ich poskytovaní. 

( TP

1
PT) CLIL - The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential, 2002, European Commission. 

( TP

2
PT) Ďalšie informácie pozri v tabuľkách  prílohy 1. 
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CLIL je mnohokrát súčasťou učebných osnov, ale nie v širokom rozsahu 

Skutočnosť, že väčšina štátov zaviedla nejakú formu poskytovania CLIL neznamená, že sa dnes ponúka 
prakticky všetkým, čo navštevujú školu. Naopak, z analýzy existujúcej štatistiky v popisoch štátov ( TP

3
PT) je 

jasné, že prístup CLIL sa ešte široko neujal a že v niektorých štátoch vývoj v danej oblasti sa vyskytuje 
hlavne vo veľkých mestách. 

V niektorých štátoch asi 3 % žiakov alebo študentov je zapojených do CLIL na základnom a/alebo 
strednom stupni, zatiaľ čo v iných sa proporcie pohybujú od 10 do 15 %. Štátov, kde je vyše 20 % je len 
veľmi málo. Najväčšie percento zodpovedá stavom, v ktorých sa poskytuje výučba v regionálnych alebo 
menšinových cieľových jazykoch. Je to napríklad v štátoch, kde je jazyková situácia veľmi komplikovaná a 
tieto údaje odrážajú skutočnú sanhu chrániť jazyky používané ich obyvateľstvom. 

Prevaha angličtiny 

V tradičnej výučbe cudzích jazykov v školách je evidentná  prevaha angličtiny (TP

4
PT). To sa zreteľne prejavuje 

aj pri zabezpečení výučby typu CLIL a prakticky všetky štáty, v ktorých existuje, ponúkajú angličtinu ako 
cieľový cudzí jazyk (kapitola 1). To však nebráni vo výučbe aj iných cudzích jazykov, ako je francúzština, 
nemčina, španielčina alebo taliančina. 

Výrazná preferencia konkrétnych predmetov nie je 

V poskytovaní CLIL sa rovnaká pozornosť venuje jazykom ako aj predmetovému obsahu. Vo všeobecnosti 
v základných a stredných školách všetky predmety v učebných plánoch môžu byť zahrnuté v CLILe 
(kapitola 2). Avšak v strednom vzdelávaní je tento rozsah obmedzenejší a len niekoľko predmetov sa 
vyučuje týmto spôsobom. Matematika,  fyzikálne a prírodné vedy, zemepis, dejepis a ekonomika sú často 
citované v oficiálnych odporúčaniach o poskytovaní CLILu.  

Okrem toho, z analýz jednotlivých príspevkov štátov je jasné, že vývoj vedomostí v predmetoch 
vyučovaných pomocou cieľového jazyka môže byť niekedy druhoradou záležitosťou. Vo všeobecnosti sa 
národné odporúčania týkajúce sa CLILu snažia dávať väčší význam jazykovej zdatnosti, ktorú majú žiaci či 
študenti nadobudnúť.  

Potreba zaškolenia učiteľov zameraných viac na CLIL 

Kvalifikácia učiteľov zapojených do činností CLILu je pre väčšinu štátov kľúčovou otázkou. V niektorých z 
nich je prístup ešte pomerne nový a nevyhnutne vyžaduje rozvoj programov pre prípravu učiteľov, ktoré 
boli špeciálne vypracované pre tento druh výučby. Nestačí len tvrdiť, že učitelia majú dvojnásobnú 
odbornú prípravu v jazykoch a ďalšiu v (nejazykových) predmetoch. Musia byť tiež školení pre rozvoj 
schopností žiakov a študentov učiť sa predmety v jazyku, v ktorých ich úroveň znalostí nedosahuje úroveň 
osôb, pre ktorých je materinským jazykom. 

( TP

3
PT) Národné štatistické údaje o poskytovaní CLIL sú v národných správach: Thttp://www.eurydice.org T. 

( TP

4
PT) Pozri kapitolu C: Key Data on Teaching Languages at School in Europe. 2005 Edition. Brusels: Eurydice, 2005. (Key 

Data). 
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Vo všeobecnosti učitelia, ktorí pracujú v CLILe sa prijímajú na základe kvalifikácií potvrdzujúcich 
skutočnosť, že sú odborníkmi v jednom alebo vo viacerých nejazykových predmetoch niekedy majú aj 
jazykovú, aj (nejazykovú) predmetovú kvalifikáciu. Iné formy aprobácie sa požadujú zriedkavo (kapitola 4). 

Za týchto okolností vôbec neprekvapuje, že vzdelávacie orgány tvoria ďalšie stratégie na zabezpečenie, 
aby prijatí profesionálni pracovníci mali jazykové zručnosti potrebné na plnenie svojich úloh. Niektoré 
orgány sa tak obracajú na osoby, ktorých materinský jazyk je cieľovým jazykom, pričom iní majú záujem o 
učiteľov, ktorí absolvovali počiatočnú prípravu alebo ďalšie vzdelávanie v oblasti jazykov; iní zas dôsledne 
požadujú úspešné absolvovanie testu alebo skúšky z cieľového jazyka CLIL.  

Navyše, niekoľko štátov začína zaraďovať témy o metodike CLILu do svojich programov s cieľom 
kontinuálneho profesionálneho rozvoja učiteľov. Príslušní poskytovatelia školení tvoria pomerne 
zmiešanú skupinu (vrátane orgánov zriadených na stanovené obdobia a personál zapojený do 
medzinárodnej spolupráce) a niekedy uspokojujú požiadavky ad hoc (zapojenie do experimentálnych 
pilotných podujatí). 

Hodnotenie vzdialené od všeobecnej praxe, ale napriek tomu 
povzbudzujúce 

Externé hodnotenie škôl patrí k všeobecnej praxi v európskych štátoch. Napriek tomu hodnotenie 
aspektov špecifických pre poskytovanie typu CLIL sa nevyskytuje často, či dokonca pravidelne a najmenej 
vtedy ak cieľovými jazykmi sú cudzie jazyky (kapitola 2). Je ale pravdou, že v mnohých štátoch meranie 
dopadu poskytovania výučby typu  CLIL je trochu predčasné. Ale tam, kde sa také hodnotenie robilo či už 
ohľadne výkonnosti žiakov alebo vhodnosti prijatých metodík, výsledky boli veľmi uspokojivé.  

Toto všetko prispieva k pozitívnemu názoru, že CLIL môže predstavovať jeden z možných prostriedkov 
podporenia cieľa  EÚ deklarujúceho, že väčšina ľudí v Európe by sa mala naučiť aspoň dva cudzie jazyky 
okrem svojho materinského.  

V tomto ohľade vzdelávacie orgány v európskych štátoch stoja pred úlohou zabezpečiť do budúcnosti 
všetko pre to, aby mladí ľudia boli vnímavejší k viacjazyčnosti. Napriek prekážkam, ktoré treba ešte 
odstrániť (nedostatok učiteľov, kapitola 5), využitie výučby typu CLIL je prístup hodný ďalšieho rozvoja 
a skúmania. 
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SLOVNÍK 

Kódy štátov 

 

EU Európska únia  PL Poľsko 

BE Belgicko  PT Portugalsko 

BE fr Belgicko – Francúzske 
spoločenstvo 

 SI Slovinsko 

BE de Belgicko – Germanofónne 
spoločenstvo  

 SK Slovensko 

   FI Fínsko 

BE nl Belgicko – Flámske 
spoločenstvo  

 SE Švédsko 

CZ Česká republika  UK Spojené kráľovstvo 

DK Dánsko  UK-ENG Anglicko 

DE Nemecko  UK-WLS Wales 

EE Estónsko  UK-NIR Severné Írsko 

EL Grécko  UK-SCT Škótsko 

ES Španielsko    

FR Francúzsko  EFTA/EEE 

IE Írsko   

IT Taliansko   

Tri štáty Európskeho združenia 
voľného obchodu, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 

CY Cyprus  IS Island 

LV Lotyšsko  LI Lichtenštajnsko 

LT Litva  NO Nórsko 

LU Luxembursko    

HU Maďarsko    

MT Malta  Kandidátske štáty 

NL Holandsko  BG Bulharsko 

AT Rakúsko  RO Rumunsko 
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Klasifikácia 

Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania (ISCED 1997) 

Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania (ISCED) je nástroj vhodný na zhromažďovanie 
štatistických údajov o vzdelávaní na medzinárodnej úrovni. Zahrňuje dve variabilné klaifikácie: úrovne a 
odbory vzdelávania s doplňujúcimi dimenziami všeobecné/odborné/predodborné zameranie a 
vzdelávanie/pracovný trh. Súčasná verzia ISCED 97 (TP

1
PT) rozlišuje sedem úrovní vzdelávania. Empiricky 

ISCED predpokladá existenciu niekoľkých kritérií, ktoré môžu pomáhať pri zaraďovaní vzdelávacích 
programov do vzdelávacích úrovní. Záleží na úrovni a type príslušného vzdelávania, je potrebné 
vybudovať hierarchický ranking systém medzi hlavnými a pomocnými kritériami (typická kvalifikácia pri 
prijímaní, minimálne požiadavky pri prijímaní, minimálny vek, kvalifikácia pedagogických pracovníkov, 
atď.). 

ISCED 0: Predškolská výchova 

Predškolská výchova je definovaná ako počiatočný stupeň organizovaného vyučovania. Realizuje 
sa v školách alebo centrách a je určená pre deti vo veku minimálne 3 roky. 

ISCED 1: Základné vzdelávanie 

Táto úroveň začína vo veku 5 až 7 rokov, je povinná vo všetkých štátoch a všeobecne trvá od 
štyroch do šiestich rokov. 

ISCED 2: Nižšie stredoškolské vzdelávanie 

Pokračovanie základných programov základného vzdelávania, hoci typické je vyučovanie 
zamerané viac na predmety. Ukončenie tejto úrovne je zvyčajne spojené s ukončením povinného 
vzdelávania. 

ISCED 3: Vyššie stredoškolské vzdelávanie 

Táto úroveň sa všeobecne začína na konci povinného vzdelávania. Typickým vekom pri vstupe je 
15 alebo 16 rokov. Kvalifikácia pri prijímaní (ukončené povinné vzdelávanie) a ďalšie minimálne 
požiadavky na prijatie sa zvyčajne vyžadujú. Vyučovanie je viac orientované na jednotlivé 
predmety ako na úrovni  ISCED 2. Typická doba trvania úrovne ISCED 3 sa mení od dvoch do piatich 
rokov. 

 

( TP

1
PT) http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm 



S l o v n í k  

61 

Definície 

CLIL: Skratka ‘Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie’. V tomto prieskume je zahrnuté používanie 
najmenej dvoch jazykov na vyučovanie rôznych predmetov z obsahu vzdelávania, jedným je jazyk 
používaný v hlavnom prúde vzdelávania (všeobecne oficiálny, štátny jazyk) a ďalší cieľový jazyk (môže to 
byť cudzí jazyk, regionálny alebo menšinový jazyk alebo iný oficiálny štátny jazyk), nezávisle od hodín 
jazyka ako takého (cieľom nie je jazykovo obsahovo integrované vzdelávanie). 

Cudzí jazyk: Pre účely tohto prieskumu to je nepôvodný jazyk, jeho korene sú na území príslušného 
štátu, vo všeobecnosti je to štátny jazyk v inom štáte.  

Domorodý jazyk: Jazyk, ktorým hovorí skupina ľudí, ktorá žije na určitom území už niekoľko generácií. 
Tento jazyk bezprostredne súvisí s geografickou oblasťou, v ktorej sa používa. Domorodé jazyky zahrňujú 
štátne, regionálne a menšinové jazyky. 

Neteritoriálny jazyk: Jazyk ‘používaný národmi štátu, ktorý sa odlišuje od jazyka alebo jazykov 
používaných ostatnou populáciou štátu. Tradične sa používa na území štátu, nemôže byť identifikovaný 
k určitej oblasti.’ (Definícia vychádza z európskej charty pre regionálne a menšinové jazyky, Rada Európy, 
1992.) 

Oficiálny jazyk: Jazyk používaný v zákonnej a verejnej správe v špecifikovanej oblasti v príslušnom štáte, 
Oficiálny status môže byť obmedzený na časť štátu alebo rozšírený po celom území. 

Pilotný projekt: Experimentálne opatrenie/aktivita s obmedzeným trvaním, ktoré je zavedené 
a financované v časti verejnej organizácie zodpovednej za vzdelávanie. Takéto experimenty sú vždy 
predmetom vyhodnotenia. 

Regionálny a/alebo minoritný jazyk: Jazyk, ktorý sa ‘tradične používa na istom území štátu národmi 
tohto štátu, ktoré sú menej početné ako zvyšok populácie, a je odlišný od’ štátneho jazyka(ov) štátu. 
(Definícia vychádza na základe European Charter for Regional or Minority Languages, Rada Európy, 1992). 
Platí všeobecné pravidlo, sú to jazyky populácie, ktorá má svoje etnické korene v príslušných oblastiach 
alebo je usídlená na území už niekoľko generácií. Menšinový alebo regionálny jazyk môže mať status 
oficiálneho jazyka, ale jeho definícia bude limitovaná územím, na ktorom sa používa. 

Štátny jazyk: Jazyky s  oficiálnym statusom v celom štáte sú uvádzané ako úradné štátne jazyky alebo 
štátne jazyky. 

Cieľový jazyk: Akýkoľvek vybraný jazyk na vyučovanie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sú 
vybrané z obsahu vzdelávania (nezávisle od hodín vyučovania jazyka ako takého) ako súčasť poskytovania 
vzdelávania typu CLIL. Ďalšie predmety sa vyučujú vždy v jazyku hlavného prúdu. Cieľové jazyky môžu byť 
cudzie jazyky, regionálne alebo menšinové jazyky alebo úradné štátne jazyky (v štátoch s niekoľkými 
úradnými jazykmi). 
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Príloha 1: Národná  terminológia súvisiaca s pojmom CLIL 

 Termín(y) v originálnom jazyku Preklad do slovenčiny 

BE fr - Enseignement en immersion (ktorým sa myslí 

‘vzdelávací postup zameraný na ďalšie moderné 
jazyky, ktoré sa učia v rámci niektorých hodín v 

bežnom rozvrhu, v tomto jazyku’)  

- Vzdelávanie formou vnorenia 

BE de - Nie je oficiálna terminológia  

BE nl - �  

 - CLIL používaný predovšetkým v akademických 

kruhoch 
 

 - Tweetalig en meertalig onderwijs - Bilingválne alebo multilingválne vzdelávanie 

CZ CLIL používajú odborníci v jazykovom vzdelávaní  

 - Třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce - Triedy, v ktorých sa vybrané predmety vyučujú v 

cudzom jazyku 

 - Třídy se specifickými formami rozšířené výuky cizího 

jazyka a výukou dalších vybraných předmětů v cizím 

jazyce 

- Triedy so špecifickými formami rozšírenej výučby 

cudzieho jazyka a výučbou ďalších vybraných 
predmetov v cudzom jazyku 

 - Jednoduchšie termíny častejšie používané:  

dvojjazyčné/ bilingvální třídy alebo dvojjazyčné/ 

bilingvální sekce 

- Bilingválne triedy/bilingválne sekcie 

DK - �  

 - Preklad do dánčiny môže byť:  

Indholds-og sprogintegreret læring 
- (CLIL) Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie 

DE - Bilingualer Sachfachunterricht - (CLIL) Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie 

 - Most commonly used term: Bilingualer Unterricht - Bilingválne vzdelávanie 

EE - Kakskeelne õpe - Bilingválne štúdium 

 - Aineõpetus õpitavas keeles - Vyučovanie predmetu v cieľovom jazyku 

EL - �  

 - Preklad v gréčtine môže byť: 

Didaskalia mi glossikou mathimatos meso mias ksenis 

glossas 

- Vyučovanie nelingvistického predmetu v cudzom 

jazyku 
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 Termín(y) v originálnom jazyku Preklad do slovenčiny 

ES - Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE) - CLIL sa normálne používa ako oficiálny 
termín 

 - Currículo integrado - Integrovaný obsah vzdelávania 

FR - Enseignement bilingue - Bilingválne vzdelávanie 

IE (Termín CLIL sa nepoužíva, okrem špecialistov v jazykovom 
vzdelávaní) 

 

 - Scoileanna Gaeltachta - školy Gaeltacht 

 - Gaelscoileanna or Scoileanna Lán-Ghaelacha or Gaelcholáistí 
(druhá úroveň) 

- Gaeltacht  školy, okrem Gaeltacht  s 
vyučovacím jazykom írskym  

 - Sraitheanna Gaelacha, Aonaid Ghaelacha ou Aonaid Lán-
Ghaelacha 

- Írske prúdy alebo jednotky 

 - Múineadh trí Ghaeilge - Vyučovanie predmetov v írčine v školách 
s vyučovacím jazykom anglickým 

IT - Insegnamento veicolare - Odborno-technické vyučovanie 

 - Insegnamento bilingue - Bilingválne vyučovanie 

CY - � 

- Translation in Greek might be: 
I didaskalia mi glossikou mathimatos meso mias ksenis glossas 

 

- Vyučovanie nejazykového predmetu v 
cudzom jazyku 

LV - Bilingvālā izglītība, bilingvālā apmācība and mācības bilingvāli - Bilingválne vzdelávanie, bilingválna 
odborná príprava a bilingválne učenie 

 - Daudzvalodu or multilingvāla izglītība - Multilingválne vzdelávanie 

 - Mazākumtautību izglītība - Bilingválne vzdelávanie pre etnické 
menšiny 

LT - �  

 - Terms used in current pilot projects: dvikalbis ugdymas, 
užsienio kalbos ir dalyko integruotas mokymas 

- Termíny používané v súčasných pilotných 
projektoch: bilingválne vzdelávanie, 
obsahovo a jazykovo integrované 
vzdelávanie 

LU - No official terminology - Nie je oficiálna terminológia 

HU - Két tanítási nyelvű iskolai oktatás - Bilingválne vzdelávanie 

 - Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatása - Bilingválne vzdelávanie pre národné a 
etnické menšiny 
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 Termín(y) v originálnom jazyku Preklad do slovenčiny 

MT - Bilingual education - Bilingválne vzdelávanie 

NL - Tweetalig onderwijs (‘tto’) 

 

- Drietalig onderwijs 

- Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie 
(CLIL), všeobecnejšie bilingválne vzdelávanie 

- Trilingválne vzdelávanie 

AT - Englisch als Arbeitssprache/Fremdsprache als 
Arbeitssprache (EAA) 

- (EMI) Angličtina ako vyučovací jazyk/cudzí jazyk ako 
vyučovací jazyk  

 - TEnglisch als ArbeitsspracheT - EAC: Angličtina ako pracovný jazyk 

 - TFremdsprache als ArbeitsspracheT - LAC: Cudzí jazyk ako pracovný jazyk 

 - TBilingualer Sachfachunterricht T - CLIL: Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie 

 - TZweisprachig T - Bilingválne vyučovanie 

PL - Nauczanie dwujęzyczne - Bilingválne vyučovanie 

PT - �  

SI - Poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku - Vyučovanie iných predmetov ako cudzí jazyk v 
jazyku inom ako je materinský jazyk 

SI - Dvojezično poučevanje - Bilingválne vyučovanie 

 - Poučevanje v italijanskem učnem jeziku - Vyučovanie v taliančine (školy s taliančinou ako 
regionálnym/menšinovým jazykom) 

SK - Bilingválne gymnasium - Bilingválne gymnázium 

 - Základné školy, stredné školy s vyučovacím jazykom 
národnosti 

- Základné a stredné školy s vyučovacím jazykom 
národnosti 

FI - Kielirikasteinen opetus - Jazykovo rozšírené vyučovanie 

 - Kielisuihkuttelu - Jazykové sprchy 

 - Kielikylpy - Vnorenie (s fungujúcim bilingválnym cieľom) 

SE - Språk-och innehållsintegrerad inlärning och 
undervisning (SPRINT) 

- (CLIL) Obsahovo a jazykovo integrované 
vzdelávanie 

 - Bilingual undervisning or tvåspråkig 
undervisning 

- Bilingválne vzdelávanie alebo bilingválne 
vyučovanie 

 - Språkbad - Vnorenie (s fungujúcim bilingválnym cieľom) 
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 Termín(y) v originálnom jazyku Preklad do slovenčiny 

- CLIL and bilingual learning  - CLIL a bilingválne vyučovanie 

- WLS: Welsh-medium education and immersion 
(with functional bilingualism aim) 

- WLS: vzdelávanie a vnorenie vo waleskom jazyku 
(bilingválny cieľ) 

UK-ENG/ 

WLS/NIR 

- NIR: Irish-medium education and immersion (with 
functional bilingualism aim) 

- NIR: vzdelávanie a vnorenie v írskom jazyku 
(bilingválny cieľ) 

UK-SCT - Gaelic mediumeducation - vzdelávanie v gaelskom jazyku 

 - Partial immersion (for CLIL developments in 

foreign languages) 

- čiastočné vnorenie /rozvoj CLILu v cudzích 
jazykoch) 

IS - �  

 - The translation of the concept in Icelandic might 

be: Námsgrein kennd á erlendu tungumáli 

- (CLIL) Obsahovo a jazykovo integrované 

vzdelávanie   

LI - �  

NO - Bilingval undervisning or Guovttegielat oahpahus 

(Sami’s term) 
- Bilingválne vyučovanie 

BG - Predmeti izutchavani na tchujd ezik - Nie jazykové disciplíny (NLDs) 

RO - CLIL is generally used - CLIL sa všeobecne používa 

  - Învăţământ bilingv - Bilingválne vzdelávanie 

 - Învăţământ pentru minorităţi etnice - Vzdelávanie pre etnické menšiny 

� Vzdelávanie typu CLIL v hlavnom prúde nie je. 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúca poznámka 

Lichtenštajnsko: Poskytovanie vzdelávania typu CLIL existuje počas tretieho ročníka základného vzdelávania, ale vo 
veľmi obmedzenej miere. 
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Príloha 2: Úradný štátny jazyk,  regionálne alebo menšinové jazyky s  oficiálnym 
statusom v Európe, 2004/05 

 
Oficiálny štátny 

jazyk 

Regionálny alebo menšinový 
jazyk  

s oficiálnym statusom 
 

Oficiálny 
štátny jazyk 

Regionálny alebo 
menšinový jazyk s 

oficiálnym statusom 

BE Francúzsky nemecký 
holandský 

 MT Maltésky anglický  

CZ Český  NL Holandský Frízsky 

DK Dánsky  AT Nemecký Český, chorvátsky maďarský     
slovenský, slovinský 

DE Nemecký Dánsky, Sorbian PL Poľský  

EE Estónsky  PT Portugalský  

EL Grécky  SI Slovinský Maďarský, taliansky 

ES Španielsky Katalánsky, valenciánsky baskický, 
gálijský 

SK Slovenský  

FR Francúzsky  FI Fínsky švédsky Laponský 

IE Anglický, írsky  SE Švédsky  

UK-ENG/NIR Anglický  

UK-WLS Anglický  Waleský 

IT Taliansky Katalánsky, nemecký grécky, 
francúzsky   frízsky, chorvátsky 
okcitánsky, provensálsky ladinský, 
slovinský sardínsky, albánsky 

UK-SCT Anglický  Škótsky – gaelský 

CY Grécky, turecký  IS Islandský  

LV Lotyšský  LI Nemecký  

LT Litovský  NO Nórsky Laponský 

LU Nemecký francúzsky 
luxemburský 

 BG Bulharský  

HU Maďarský   RO Rumunský  

Zdroj: Eurydice 
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Príloha 3: Ročníky, triedy a sekcie, v ktorých sa poskytuje CLIL, 
2004/05 

 Príslušné ročníky/triedy/sekcie príslušné 

BE fr 
Niekoľko tried alebo sekcií realizuje jazykové vnorenie v školách vo Francúzskom spoločenstve  
(na úrovniach  ISCED  0-3) 

BE de 
Všetky predškolské sekcie; niektoré triedy základných škôl; poskytovanie v jednom alebo niekoľkých 
bilingválnych odboroch, alebo v cudzom jazyku vo väčšine stredných škôl 

BE nl �

CZ Gymnázium: dva posledné ročníky úrovne ISCED  2 a štyri ročníky na úrovni ISCED  3 

DK �

DE 
Bilingválne odbory v Gymnasium: ročníky 7.-12./13.; Realschulen: ročníky 7.-10.; Hauptschulen: ročníky 7.-
9./10.; Gesamtschulen: ročníky 7.-12./13.; Berufsbildende Schulen: ročníky 11.-13. 

EE 

Poskytovanie cudzích jazykov a menšinových jazykov (ruština ako cieľový jazyk): ročníky 5.-9.  põhikool 
a 10.-12. gümnaasium (ISCED 2 and 3) 

Poskytuje sa v školách s ruským jazykom (estónčina ako cieľový jazyk): ročníky 1.-4. and 5.-9.  põhikool 

a 10.-12. gümnaasium (ISCED 1-3) 

EL �

ES Situácia sa veľmi odlišuje podľa autonómneho spoločenstva 

FR 

Niekoľko tried v základných školách 

Medzinárodné sekcie (ISCED 1-3), európske sekcie (ISCED 2 and 3), regionálne jazyky  (ISCED 1-3) 

a francúzsko-nemecké inštitúcie (ISCED 3) 

NB: Orientálne sekcie môžu byť tiež zriadené, ak si to želajú rodiny žiakov 

IE 
Školy s vyučovacím jazykom írskym, prúdy/triedy s vyučovacím jazykom írskym, školy s vyučovacím 
jazykom anglickým a jedna anglicko/francúzska bilingválna sekcia v Dubline 

IT 

Niektoré zkladné a stredoškolské triedy. Niekoľko predškolských tried 

Predovšetkým Licei internazionali and licei classici europei, ale tiež licei liunguistici europei a licei della 
comunicazione 

CY �

LV 
Časť programov predškolského vzdelávania, ako aj ročníky 1.-9. v základnom vzdelávaní (ISCED 1-2) a 
ročníky 10.-12. v ģimnāzija/vidusskola (ISCED 3) 

LT � 

LU Existuje na všeobecnom základe vo všetkých triedach a školách (ISCED 1, 2 and 3) 

HU 
Existuje na všeobecnom základe vo všetkých triedach so sekciami CLIL od tretieho ročníka povinného 
vzdelávania (ISCED 1-3) 

MT Existuje na všeobecnom základe vo všetkých triedach a školách (ISCED 1, 2 and 3) 

NL Niektoré základné školy a bilingválne sekcie VWO a HAVO 
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 Príslušné  ročníky/triedy/sekcie 

AT 
Najmenej jedna trieda v základnej škole. Poskytovanie sa v priebehu stredoškolského vzdelávania 
veľmi mení (bilingválne školy/triedy) 

PL 

V prípade cudzích jazykov, ročníky 1.-3. nižšej strednej školy (gymnasium) a ročníky 1.-3. vyššej strednej 
školy (lyceum) 

V prípade menšinových/regionálnych jazykov, nultý ročník (prípravná trieda pre základné vzdelávanie 

so 6-ročnými žiakmi), ročníky 1.-6. v základnej škole, ročníky 1.-3. nižšej strednej školy (gymnasium) a 
ročníky 1.-3. vyššej strednej školy (lyceum)

PT � 

SI Niekoľko tried v základnej škole a vyšších stredných školách ponúkajú CLIL 

SK 
Niekoľko základných a stredných škôl pre deti hovoriace menšinovým jazykom. Bilingválne triedy na 
gymnáziu 

FI 
Niektoré materské školy a školy na predškolskej úrovni. Niekoľko tried v ročníkoch 1.-6. a 7.-9. na 
perusopetus. Ďalšie poskytovanie vyučovania typu CLIL na lukio (vyššie stredoškolské vzdelávanie) 

SE Niekoľko tried na úrovniach ISCED 1-3 

UK-ENG/ 
WLS/NIR 

UK-ENG: poskytovanie vyučovania typu CLIL je v obmedzenom počte škôl 

UK-WLS: Waleský jazyk v predškolských skupinách na hranie (play groups), základných a stredných 
školách, centrách pre neskôr prijatých Latecomers. Waleský jazyk v triedach a školách s vyučovacím 
anglickým jazykom. Waleský jazyk ako vyučovací na colleges pre ďalšie vzdelávanie 

UK-NIR: Írsky jazyk v predškolských zariadeniach: írsky jazyk v základných a stredných 
školách/jednotkách 

UK-SCT Gaelský jazyk vo vzdelávaní (niekoľko tried v rámci škôl vo verejnom sektore) 

IS � 

LI � 

NO Niekoľko tried v rámci základných a stredných škôl 

BG Niekoľko tried v rámci bilingválnych stredných škôl 

RO 
Niekoľko tried v rámci bilingválnych škôl, ako aj v rámci škôl, ktoré poskytujú (úplne alebo čiastočne) 
vyučovanie v materinskom jazyku a škôl ponúkajúcich vyučovanie v národnom jazyku a v prípade 

niekoľkých predmetov v menšinovom jazyku 

�    Vzdelávanie typu CLIL v hlavnom prúde nie je 

Zdroj: Eurydice 

UDoplňujúca poznámka 

Lichtenštajnsko: Poskytovanie vzdelávania typu CLIL existuje v priebehu tretieho ročníka základného vzdelávanie, 
ale vo veľmi obmedzenej miere. 
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