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CLIL,  TVORIVOSŤ A UČITEĽ V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII 

Michaela SEPEŠIOVÁ 

Abstrakt: Kreativita a inovácie v oblasti CLIL môžu byť účinné len vtedy, ak sa ciele vzdelávania týkajú 

rovnako jazyka a obsahu a sú jasne definované. V dnešnej dobe nesmierneho množstva dostupných 

informácií nie je problém tvorivo a inovatívne pristupovať k edukačnému procesu. Učitelia 

CLIL by mali byť predovšetkým tvoriví a orientovať sa  na bohaté a tvorivé činnosti žiakov. Je 

preto dôležité, aby boli erudovaní a profesijne kompetentní.  

Kľúčové slová: Anglický jazyk, CLIL, Kompetencie, Primárna edukácia, Tvorivosť, Učiteľ. 

 

CLIL, CREATIVITY AND TEACHER IN PRIMARY EDUCATION  

 

Abstract: Creativity and innovation in CLIL can only be effective if the objectives concerning 

language and learning are clearly defined and are equal. Nowadays when an immense 

quantity of information is available it is not a problem creatively and innovatively approach 

to the educational process. CLIL teachers should be creative, moreover focus on creative 

activities of pupils. It is therefore important to be knowledgeable and professionally 

competent.  

Keywords: English Language, CLIL, Competences, Primary Education, Creativity, 

Teacher.  

Úvod 

Anglický jazyk sa stáva preferenčne dominantným a môžeme ho považovať za jazyk 

lingua franca. Legislatívne zmeny a nárast záujmu o cudzie jazyky v posledných dvoch 

decéniách nás podnecujú prehodnocovať a hľadať tvorivejšie a efektívnejšie metódy 

vyučovania cudzích jazykov. Uvedené skutočnosti nás nabádajú a podnecujú aplikovať 

inovatívne a tvorivé metódy priamo do procesu vyučovania cudzích jazykov. Pedagogická 

verejnosť stojí pred výzvou a otázkou spôsobu implementácie týchto prístupov edukácie 

nielen v oblasti vyučovania cudzích jazykov v tradičnom edukačnom prostredí.  

Funkciu školy ovplyvňujú aktuálne potreby zmeny obsahu vzdelávania; vedecko- 

technologický rozvoj; potreba jazykovej vybavenosti; akcentácia celoživotného vzdelávania; 

zmeny aparátu hodnôt v spoločnosti a nezanedbateľné konkurenčné prostredie 

decentralizovaného edukačného prostredia.  
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1 Implementácia metodiky CLIL a učiteľ  

Metodiku Content and Language Integrated Learning - CLIL zaraďujeme medzi 

bilingválne metodiky (Marsh a kol., 2008, Pokrivčáková, 2013). Diferencuje sa od 

bilingválneho vyučovania nejazykového predmetu tým, že pri bilingválnej metóde je 

nevyhnutným predpokladom dostatočná jazyková úroveň žiakov.  Ball (2012) pri opise CLIL 

uvádza 5 hlavných charakteristík, akcentujúcich dôležité vlastnosti CLIL:  

 je súčasťou kurikulárnej skupiny. Metodikou CLIL sa zaoberá Európska komisia,  

ktorá definuje CLIL ako metódu vyučovania, kde sa žiaci učia predmet prostredníctvom 

cudzieho jazyka; 

 má duálny cieľ. Uvedená definícia vychádza z faktu, že žiak sa učí zároveň obsah  

nejazykového predmetu a cudzí jazyk, máme cieľ hodiny, ktorý sa viaže na obsah predmetu 

a cieľ, viažuci sa na cudzí jazyk; 

 šetrí čas. Vyučovanie metodikou CLIL sa zaoberá paralelne obsahom predmetu  

a cudzím jazykom, t.j. žiaci sa súčasne učia oba predmety a vďaka opakovaniu a práci 

v cudzom jazyku počas hodiny nejazykového predmetu sú žiaci vystavení cudziemu jazyku 

viac, ako pri absencii CLIL.
14

  

 nevyžaduje, aby žiaci ovládali CJ na vysokej úrovni, naopak, materinský jazyk sa  

toleruje. Vyvstáva však tlak na učiteľa, ktorý musí adaptovať materiály a prispôsobiť svoj 

jazykový prejav jazykovej úrovni žiakov, priebežne monitorovať, či sú žiaci schopní sledovať 

hodinu a zvládať problémy, zvoliť vhodné aktivity a úlohy. Učiteľ musí byť schopný vhodne 

prepojiť didaktiku všeobecnovzdelávacieho predmetu a didaktiku cudzieho jazyka. 

V súčasnej dobe sa väčší dôraz kladie na kompetencie, nie na vedomosti, čo korešponduje 

s trendmi moderného vzdelávania;  

 motivuje. Žiaci sa neučia jazyk pre jazyk, jazyk priamo používajú, čo je významné  

aj z hľadiska vnútornej motivácie
15

. Metodika CLIL je orientovaná na žiaka, ktorý sa aktívne 

zapája do vyučovacieho procesu, uplatňujú sa aktivizujúce metódy, učiteľ podporuje žiakov v 

spolupráci a komunikácii, využívajú sa rôzne organizačné formy práce, neverbálne 

prostriedky komunikácie, dôraz sa kladie na zaujímavé, tvorivé a prakticky využiteľné učivo.  

                                                           
14

 V dokumente Európskej komisie (European Council Resolution, 1995 In: Ball, 2012) sa uvádza, že „každý 

žiak, ktorý končí povinnú školskú dochádzku, by mal byť schopný hovoriť dvoma cudzími jazykmiˮ , v origináli 

„[…] all EU citizens, by the time they leave compulsory schooling, should be able to speak two languages other 

than the mother tongue”, porovnaj ISCED 2, časť profil absolventa, oblasť sociálnych komunikačných 

kompetencií „dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykochˮ (ISCED 2, s. 8). 
15

 Pozri Pokrivčáková, S. 2008. Štruktúra  motivácie  mladších  žiakov  do  učenia  sa  cudzieho  jazyka. In: 

Pokrivčáková, S. et al. Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. 2008, 

s. 53 - 60. 
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CLIL vychádza z princípov konštruktivizmu, využíva metódy, ktoré zdôrazňujú 

aktivitu žiaka a prispievajú k rozvoju jeho autonómie. Základnou myšlienkou 

konštruktivizmu, ako konštatuje Bertrand, je „[...]bude reč o teóriách, podľa ktorých žiak 

svoje poznanie aktívne konštruuje” (1998, s. 65). Průcha a kol. (2009, s. 131) v 

pedagogickom slovníku definujú konštruktivizmus ako „široký prúd teórií vo vedách o 

správaní a sociálnych vedách, zdôrazňujúci aktívnu úlohu subjektu v poznávaní sveta, 

význam jeho vnútorných predpokladov v pedagogických a psychologických procesoch, 

dôležitosť jeho interakcie s prostredím a spoločnosťou”. V tomto zmysle je interakčnou 

teóriou, prekonávajúcou jednostrannosť empirizmu a nativizmu.  

Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní je 

konštruovaný a žiak si buduje nové vedomosti na základe svojich predchádzajúcich 

vedomostí a skúseností. Ďalším predpokladom je, že učenie sa je tvorivé a aktívne, nie 

pasívne (Hanesová, 2014). Žiaci konfrontujú nové poznatky a vedomosti s tým, čo už 

poznajú, a pokúšajú sa ich pochopiť práve na základe svojich doterajších poznatkov a 

chápania. Konštruovanie poznania je aktívnym procesom, a preto žiak musí mať príležitosť s 

učivom pracovať, nachádzať nové významy, objavovať zmysel vecí, riešiť problémy a 

reflektovať svoje vlastné skúsenosti. Pretože CLIL vychádza z princípov konštruktivizmu, 

zdôrazňuje význam aktívneho učenia sa. 

Učiteľ poskytuje mnoho potrebných vstupov hlavne vďaka prezentácii nových slov a 

štruktúr, stanovuje úlohy a komunikačné aktivity. Učiteľ musí zabezpečiť pomoc a podporu 

žiakom, má pracovať s triedou, vytvárať stále najrôznorodejšie situácie, precvičovať a 

používať nové  jazykové štruktúry. Je to náročná činnosť vyžadujúca si vynikajúce 

pedagogické a komunikačné zručnosti. Nástroje, ktoré umožnia učiteľovi vytvárať optimálne 

podmienky a prostredie pre vyučovanie cudzích jazykov súvisia s poznaním procesov 

osvojovania si jazyka, využitím správne zvolených metód a stratégií učenia, zohľadnením 

vývinových špecifík dieťaťa mladšieho školského veku. Výhodou pre učiteľa primárneho 

stupňa so špecializáciou na CJ, ktorý používa metodiku CLIL je okrem iných všeobecných 

pedagogickopsychologických znalostí aj odbornosť v didaktike a znalosti z oblasti 

všeobecnovzdelávacích predmetov a odborná príprava v oblasti cudzieho jazyka.  

2 Roly učiteľa v kontexte cudzieho jazyka 

Súčasné trendy vo vzdelávacej politike na Slovensku sa zameriavajú na výzvy 

vyplývajúce z procesu globalizácie a internacionalizácie. Vyučovanie cudzích jazykov prešlo 
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zmenami a vláda SR reaguje na vyššie uvedené procesy okrem iného zavedením povinného 

vyučovania anglického jazyka od 3. ročníka v primárnej edukácii
16

. Na základe uvedených 

skutočností nastáva nevyhnutná potreba a obrovský dopyt po kvalifikovaných učiteľoch 

primárneho stupňa v prepojení na anglický jazyk. 

V súčasnej dobe sa výrazne mení pohľad na prácu učiteľa v tom, že už nie je 

predkladateľom informácií a vedomostí, ale mení sa na facilitátora, mediátora, manažéra. 

Učiteľ primárneho stupňa cizeluje kľúčové kompetencie žiaka
17

. Ďalej učiteľ rozvíja žiakove 

personálne a sociálne oblasti, aktívne sa zapája do rozhodovania a výberu metodických 

postupov a stratégií. Ako uvádzajú Liba a Portík  „učiteľ má byť spôsobilý analyzovať svoju 

vlastnú činnosť v rámci edukačnej reality, následne redefinovať, modifikovať a prípadne 

inovovať to, čo je považované za osvedčenéˮ (2011, s. 78-79). Napĺňanie náročných cieľov a 

prispôsobovanie sa meniacim sa spoločenským podmienkam ovplyvňuje aj dynamiku zmien v 

profesijnej príprave učiteľov. 

Vo vyučovaní cudzích jazykov vzhľadom na kognitívny vývin dieťaťa mladšieho 

školského veku majú preto učitelia preferovať metódy a stratégie, ktoré vychádzajú 

z prirodzeného osvojovania si cudzieho jazyka.
18

 Učiteľ primárneho stupňa vyučujúci cudzí 

jazyk má upriamiť svoju pozornosť na žiaka, jeho osobnosť a schopnosti, podporovať 

autonómiu žiaka, akceptovať rôzne štýly učenia sa, štýly inteligencie a tvorivosť. Vo 

vyučovaní cudzích jazykov hovoríme o štýloch učiacich sa ako o  vizuálnom, auditívnom 

a kinestetickom type, vychádzajúc zo zmyslového vnímania, alebo o analytickom 

a praktickom/globálnom učiacom sa, vychádzajúc z dominancie zamerania, a to detail – celok 

(Straková, 2013).  

V edukačnom procese musí učiteľ reflektovať aj fakt, že deti preukazujú rôzne 

spôsoby poznávania a učenia sa. Tento koncept je relevantný pre Gardnerovu teóriu 

viacnásobnej inteligencie, ktorá preferuje iný pohľad, než kognitívna teória Piageta (1999). 

Gardner (2003) kritizoval kognitívne vývojové teórie, pretože veril, že zohľadňujú len 

logicko-matematické a jazykové schopnosti detí. Jeho teória je založená na tvrdení, že v 

                                                           
16

 Pozri zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zo Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED I). 
17

 komunikačné spôsobilosti; matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií; 

spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie); spôsobilosti učiť a učiť sa; 

riešenie problémov; osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a 

vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry (ISCED 1, 2008, s. 7). 
18

 Teória SLA – Second Language Aquisition, viac napr. Krashen, s. 1982. Principles and Practice in Second 

Language Acquisition, pričom súhlasíme s Krashenovým presvedčením, že žiaci potrebujú byť vystavení 

cudziemu jazyku v čo najväčšej miere, učitelia majú poskytovať autentické jazykové inputy a majú byť 

akceptovateľným jazykovým modelom. 
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našom mozgu nezávisle od seba pracuje súčasne viacero inteligencií. Opísal sedem 

nezávislých inteligencií: jazyková, logicko-matematická, hudobná, priestorová, telesno-

pohybová, interpersonálna a intrapersonálna. Navrhuje niekoľko ďalších inteligencií vrátane 

sexuálnej, emocionálnej a duchovnej inteligencie (Gardner, 2003). Učiteľ má vo svojej 

edukačnej činnosti brať do úvahy aj typológiu viacnásobných inteligencií v prepojení na 

vývinové špecifiká dieťaťa mladšieho školského veku a prispôsobiť výber vhodných metód 

a postupov napr. cez vizuálne umenie (Cimermanová, 2013; Cimermanová, 2014),  alebo 

interdisciplinárnosť viacerých obsahov (Marcinová, 2012) ; stanoviť reálne jazykové ciele 

a hodnotiť výkony a jazykové kompetencie žiaka v súlade s vyššie uvedenými princípmi. 

Základné učiteľské roly v širšom slova zmysle sú rola vzdelávateľa a vychovávateľa, 

pričom každá z uvedených rolí vyžaduje špecifický prístup a edukačný proces vyžaduje, aby 

boli vzájomne prepojené a nedochádzalo k preferencii určitej roly. Učiteľ vyučujúci cudzí 

jazyk integruje nasledovné roly: 

 učiteľ ako expert – vysvetľovanie nového; 

 učiteľ ako hodnotiteľ/posudzovateľ – opravovanie chýb a poskytovanie spätnej 

väzby; 

 učiteľ ako organizátor – manažment hodiny, dynamika skupiny, zadávanie 

inštrukcií; 

 učiteľ ako podnecovateľ – povzbudenie žiakov, objasnenie nejasností, intervencia 

do činností; 

 učiteľ ako účastník – aktívny prístup ku aktivitám; 

 učiteľ ako zdroj – zdroj jazyka a slovnej zásoby; 

 učiteľ ako tútor – poskytuje pomoc pri samostatnej práci; 

 učiteľ ako investigátor – snaha o celoživotné vzdelávanie, zdokonaľovanie, 

rozvoj, skúšanie nových prístupov, metód a činností (Homolová, 2004, s. 44 – 

47). 

Uvedené roly je možné doplniť o rolu učiteľa ako akceptovateľného jazykového 

modelu, pretože v období mladšieho školského veku majú deti vysokú imitačnú schopnosť 

a tendenciu napodobňovať. Je potrebné podotknúť, že mnohokrát je učiteľ CJ aj prvým 

kontaktom s jazykom a kultúrou, ktorej jazyk sa žiak učí. Ak vychádzame z vývinovej 

psychológie, rola učiteľa ako pozitívneho vzorového modelu, pretože deti v tomto období 

majú tendencie vytvárať a hľadať si idoly a vzory správania. 
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3 Profesijné kompetencie učiteľa 

Podstatnú vec, ktorú je potrebné percipovať v spojení s učiteľom
19

 je uvedomenie si, 

čo vlastne vyučovanie je. Súhlasíme s Gondovou (2012), že vyučovanie nemáme automaticky 

synkretizovať s učením sa, keďže žiak ako aktívny subjekt edukačného procesu vyučovanie 

aktívne mení a zároveň sa mení rola učiteľa z kontrolnej na facilitačnú
20

. Prioritnou úlohou 

učiteľa je umožniť žiakovi, aby sa naučil. Učiteľ tak musí byť odborne erudovaný 

a kompetentný, pričom erudíciou nerozumieme absolútne majstrovstvo, ale potrebu 

celoživotného kontinuálneho vzdelávania; učiteľ má rozumieť a  akceptovať osobitosti 

psychologického vývinu žiaka; učiteľ je súčasťou intersociálnych vzťahov; učiteľ je 

spoluautor kurikula. Výchovno-vzdelávací proces je úzko spätý s učiteľom, a je vo vzájomnej 

interakcii v rámci triády – učiteľ, žiak, rodič. Učiteľ má mať vedomosti o najnovších 

metódach a formách výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú spojené so zmenami 

a dynamikou sveta. Portík (2009) dospel k záveru, že učiteľ má pristupovať k vyučovaniu 

a učivu tvorivo, má byť tvorivý a rozvíjať túto dispozíciu aj u žiakov.  

Pod pojmom učiteľ označujeme človeka, ktorého profesijná činnosť je priamo spojená 

s realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít v školskom prostredí. Lukášová – Kantorková 

(2004) uvažuje o učiteľovi ako o expertovi, ktorého základným znakom sú „professional 

knowledgeˮ, ktoré sú bazálne a predstavujú podstatu jeho praktickej činnosti, teda 

rozhodovacích procesov, akciu a reflexiu. Pod expertnými profesijnými znalosťami 

v reflexívnom modeli učiteľa rozumieme „diagnostikovanie a rozvoj vnútorných kvalít inej 

ľudskej bytosti a seba samejˮ (Lukášová – Kantorková a kol., 2004, s. 9), čo reflektuje a 

zahŕňa požiadavky celoživotného vzdelávania učiteľov. Kosová (2011, s. 3) sumarizuje 

profesionalitu učiteľa ako špecifickú viacúrovňovú integráciu pedagogiky a psychológie do 

„psychodidaktikyˮ; psychodidaktiky a vedného odboru do odborovej didaktiky; odborových didaktík 

medzi sebou (učiteľ primárneho stupňa); teórie a praxe. Ďalej dopĺňa, že profesionalita učiteľa ho 

odlišuje od iných profesionálov a nie je možné ju suplovať, pretože expertnosť sa prejavuje 

v rovine psychodidaktickej a odborovo-didaktickej, ktorá sa buduje v priamej závislosti od 

praktických skúseností (ibid, 2011). 

                                                           
19

 Problematiku učiteľskej profesie  na Slovensku reflektuje vo vedecko-výskumnom zameraní mnoho 

renomovaných odborníkov, ktorí problematiku ponímajú a skúmajú na základe rôznorodých hľadísk, ako napr. 

pedagogické, psychologické, sociologické, status učiteľského povolania, osobnostné, vzťahové, profesijné, 

prípravy na povolanie, hodnotovo orientované, kurikulárne, participačné., a to napr.: Kasáčová, B., Kosová, B., 

Cabanová, M., Petlák, E., Turek, I., Pupala, B., Portík, M., Belásová, Ľ., Pavlov, I., Černotová, M., Kominarec, 

I., Cimermanová, I., Straková, Z., Homolová, E. 
20

 Porovnaj Homolová, 2005. Facilitácia výučby cudzích jazykov. 
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V odbornej literatúre existuje široký diapazón definícií kompetencií
21

. V pedagogike 

nie je pojem kompetencia exaktne definovaný, v našom príspevku sa prikláňame k chápaniu 

kompetencie predloženú Turekom (2010),  ktorý kompetenciu definuje ako „prienik [...] 

1.vedomostí, 2. zručností, 3. motívov a postojovˮ (ibid, 2010, s. 70). 

Spilková (1999) zhrnula profesijné kompetencie v spojitosti s funkciami a 

s akcentovaním psychodidaktickej roviny nasledovne: 

 kompetencia psychodidaktická; 

 kompetencia odborno-predmetová; 

 kompetencia komunikačná; 

 kompetencia organizačná a riadiaca; 

 kompetencia diagnostická a intervenčná; 

 kompetencia poradenská a konzultačná; 

 kompetencia seba hodnotiaca (In: Petlák, 2000, s. 15).  

Spilková (2004) zároveň vyjadruje presvedčenie, že učiteľ vstupujúci do tvárneho, zložitého 

a tvorivého edukačného procesu a interakcie s ostatnými subjektmi edukačnej reality má byť 

v rámci pregraduálnej prípravy odborne pripravovaný na zvládnutie náročného edukačného 

procesu.  

Z hľadiska činnosti učiteľa a úspešnosti vyučovania Kyriacou (1996, s. 23) 

identifikuje kompetencie ako: 

 plánovanie a príprava; 

 realizácia vyučovacej jednotky; 

 riadenie vyučovacej jednotky; 

 klíma triedy; 

 disciplína; 

 hodnotenie výkonu žiaka – formatívne a sumatívne; 

 reflexia vlastnej práce a sebahodnotenie. 

3.1 Profesijné kompetencie učiteľa primárneho stupňa 

V rámci návrhov profesijných štandardov a kompetencií učiteľa v  kategórii - učiteľ 

primárneho stupňa, učiteľ:  

 pozná učebné štýly žiakov a iné faktory ovplyvňujúce procesy učenia sa 

mladšieho školského  veku; 
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 Porovnaj Turek, 2010, Kyriacou, 1996. 
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 pozná obsah vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov primárneho 

vzdelávania; 

 vie vybrať obsah v súlade s požadovanými a očakávanými edukačnými cieľmi 

a obohacuje ho o školské a regionálne špecifiká; 

 je schopný plánovať a projektovať výučbu; 

 rozumie významu orientácie cieľa na žiaka a konkretizácie cieľa na dosiahnuté 

vedomosti, zručnosti a postoje žiaka; 

 vie vybrať základné a rozvíjajúce učivo v kontexte s edukačnými cieľmi a 

individuálnymi potrebami žiakov;  

 pozná metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka mladšieho 

školského veku; 

 využíva inovatívne metódy a formy, využíva aktivitu a tvorivosť žiakov pri 

realizácii vyučovacej hodiny; 

 pozná spôsoby hodnotenia žiaka, ich psychodidaktické aspekty a vie stanoviť 

kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka; 

 rozvíja hodnotiace úsudky žiakov; 

 efektívne komunikuje so žiakmi, ovplyvňuje pozitívnu klímu v triede a prostredie 

podnecujúce rozvoj osobnosti žiaka, 

 využíva IKT ako prostriedok vyučovania; 

 identifikuje sa s rolou facilitátora (Kasáčová, Valica, 2008).
 
 

Učiteľ primárneho stupňa má v rámci profesijných kompetencií ovládať obsah 

primárnej edukácie deklarovaný v ŠVP, má byť účastný na tvorbe kurikula školy, dokáže 

postulovať edukačné ciele, diagnostikovať žiakov, realizovať psychodidaktickú analýzu 

obsahu edukácie, je schopný sebahodnotenia, tvorí potrebné pedagogické dokumenty 

vyplývajúce z ŠVP, adaptované na konkrétnu edukačnú realitu. Ak berieme do úvahy vekové, 

osobnostné a sociálne osobitosti dieťaťa, ktoré vstupujú do edukačného procesu a zároveň 

tento proces ovplyvňujú, učitelia primárneho stupňa môžu efektívne meniť edukačné ciele 

podľa aktuálnych potrieb a stavu, integrovať obsah, meniť činnosti, metódy, formy práce, 

prispôsobovať si čas či rozvrh hodín vzhľadom na svoje jedinečné postavenie v triede. 

3.2 Kompetencie učiteľa CLIL 

Vzhľadom na problematiku kompetencií pokladáme za potrebné, aby sme boli schopní 

identifikovať špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metodiku CLIL v 
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primárnej edukácii v konkrétnom edukačnom prostredí, syntetizovať poznatky z relevantných 

zahraničných zdrojov o kompetenciách učiteľa CLIL vo všeobecných rovinách a poskytnúť 

tak východiská pre následnú komparáciu a identifikáciu s reálnou edukačnou praxou 

v konkrétnom socio-edukačnom priestore.  

Kompetencie učiteľa CLIL môžeme zadeliť do troch oblastí: 

 odbornosť všeobecnovzdelávacieho predmetu; 

 jazykové kompetencie; 

 didaktické kompetencie. 

Pavesi a kol. (2001) typologizovali učiteľov, ktorí môžu aplikovať metodiku CLIL 

nasledovne: 

 kvalifikovaní učitelia v oboch, aj všeobecnovzdelávacom predmete, aj v oblasti cudzieho 

jazyka; 

 triedni učitelia, ktorí používajú CJ ako aditívny jazyk, vo väčšom alebo menšom rozsahu 

formou inštrukcií; 

 učitelia cudzieho jazyka implemetujúci obsah všeobecnovzdelávacieho predmetu; 

 učitelia všeobecnovzdelávacieho predmetu a učitelia cudzieho jazyka kooperujú; 

 hosťujúci učitelia podporovaní ministerstvami školstva, vzdelávacími inštitúciami 

a programami EÚ (2001, s. 87). 

a sumarizujú kompetencie potrebné pre učiteľa CLIL nasledovne: 

 znalosť cudzieho jazyka, aby porozumel problémom učiaceho sa a znalosť jazyka, 

používaného na zadávanie inštrukcií; 

 dobrá znalosť obsahu nejazykového predmetu; 

 príprava plánu hodiny; 

 plánovanie a organizácia hodín v súlade s kognitívnymi požiadavkami; 

 postupné napredovanie v oblasti obsahu a jazyka (ibid, s.101-102). 

 

Súhrn kompetencií učiteľa CLIL opisuje aj referenčný rámec pre vzdelávanie učiteľov 

CLIL (Marsh a kol., 2010) a autori proklamujú, že kompetencie majú všeobecný charakter 

a je možné ich adaptovať a implementovať v rôznych edukačných prostrediach. Medzi 

všeobecné kompetencie CLIL učiteľa patria:  

 reflexia – oblasti reflexie a uvedomenia si učebných procesov s následnou 

možnosťou modifikácie; 

 odborné vedomosti o CLIL – vedomosti učiteľa o princípoch a roly vo vyučovaní; 
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 princípy integrovaného vyučovania – orientácia na integráciu a vzťahy medzi 

obsahom , CJ a osvojovaním si CJ; 

 metodika a hodnotenie – rozvoj žiakov, implementácia rôznych metód a foriem 

práce, plánovanie, vytváranie vhodného prostredia, hodnotenie žiakov, kooperácia 

s učiteľmi; 

 odborné vedomosti a evalvácia – schopnosť orientovať sa v CLIL výskumoch, 

chápať prepojenie výskumov a praxe, schopnosť evalvovať vyučovanie CLILom; 

 tvorenie učebných nástrojov a prostredia – schopnosť pripraviť aktivizujúce, 

tvorivé  a podporujúce prostredie, schopnosť identifikovať vhodné nástroje 

a scaffoldingu;
22

  

 manažment triedy – organizácia učebných podmienok, podporujúcich ako obsah, 

tak cudzí jazyk;  

 exogénne faktory – schopnosť vytvárať aktivity smerujúce k rozvoju a podpore 

CLIL v prostredí školy, ako aj vonkajších subjektov, ovplyvňujúcich edukáciu (In: 

Klečková, 2012). 

Učiteľ CLIL modifikuje časovo-tematické plány všeobecnovzdelávacích predmetov 

s cieľom získať dostatočný priestor na implementáciu L2 a poskytnutia pomoci žiakom 

prispôsobiť sa novej edukačnej situácii. Učiteľ má poskytnúť dostatočný priestor žiakom 

zvyknúť si na organizačné formy práce, frekventovane používané vo vyučovaní cudzích 

jazykov, ako sú skupinová práca, práca vo dvojiciach, diskusia v triede v rámci 

všeobecnovzdelávacích predmetov, pretože uvedené metódy sú aktivizačné. 

Záver 

Tvorivosť je jedným z esenciálnych cieľov výchovy žiakov, ale je zároveň dôležitým 

prostriedkom rozvoja osobnosti učiteľa.  Spája sa s divergentným myslením prejavujúcim sa, 

na rozdiel od konvergentného myslenia, v samostatnom a originálnom riešení úlohy. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese to znamená odklon od tradičných metód mechanického 

preberania a memorovania. Učitelia podporujúci neformálnejší prístup v obsahu vzdelávania 

a implementujúci tvorivé a inovatívne vyučovacie metódy rozvíjajú divergentné myslenie 

žiakov. 

                                                           
22

 činnosť napomáhajúca žiakom porozumieť cudzí jazyk a obsah. Zároveň im učiteľ napomáha aj interpretovať  

formou výslednej produkcie. V podstate je to uvedomenie si problémov, ktoré sa môžu objaviť v rámci CLIL, s 

ktorými môže učiteľ počítať a môže žiakom poskytnúť pomoc pri práci. 
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Existuje veľa dôvodov, prečo by tvorivosť mala byť jedným z pilierov edukácie. 

Tvorivosť je nielen odrazovým mostíkom k efektívnosti vyučovania a motivácii žiakov, ale 

akceleruje taktiež proces celoživotného vzdelávania a seba rozvoj učiteľa. Politické diskusie v 

EÚ akceptovali význam tvorivosti a inovácií pri riešení  problémov ekonomicko-

environmentálnych  a sociálnej krízy v Európe. Posledné výzvy sa orientujú na  posilnenie 

rozvoja tvorivej a znalostnej ekonomiky a spoločnosti  cez posilnenia úlohy kreativity 

a inovácií v edukácii  so zameraním na školské vzdelávacie programy prostredníctvom 

implementácie inovatívnych metód, kreativity a prvkov podnikania. Vzdelávanie zohráva 

kľúčovú úlohu v rozvoji  ľudského potenciálu, a tak sa tvorivosť a  inovácie stávajú 

elementa franca. 

 

Tento príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA č. 006PU-4/2012 Rozvoj 

čitateľskej kompetencie v cudzom jazyku prostredníctvom čitateľských programov 

podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. 

 

Literatúra 

BALL, P., What is CLIL. 2000 – 2012. [online] [cit. 2014-10-18]. OnestopEnglish. Dostupné  

z: <http://www.onestopenglish.com/support/methodology/teachingapproaches/what-is- 

clil/156604.article>. 

BERTRAND, Z., 1998.  Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-216-5.  

CIMERMANOVÁ, I., 2013. Teaching English, accepting multiple intelligences types,  

through  arts. In: International journal of English language and translation. roč. 1, č. 3. s.  

186-194. ISSN 2308-5460.  

CIMERMANOVÁ, I., 2014. Graphic Novels in Foreign Language Teaching. In: Journal of 

Language and Cultural Education. roč. 2, č. 2. s. 85-95. ISSN 1339-4045. 

GARDNER, H., 1993. Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic  

Books. ISBN 04650-1822-X. 

GONDOVÁ, D., 2012. CLIL očami žiakov. In:  Kráľová, Z. (ed.) CLIL – nová výzva. Ústí  

nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. s. 7-37. ISBN 978-80-7417-507-0.  

HANESOVÁ, D., 2014. Development of Critical Thinking and Creative Thinking Skills in  

CLIL. In: Journal of Language and Cultural Education. roč. 2, č. 2. s. 33-51. ISSN 1339- 

4045. 

HOFMANNOVÁ, M. a J. NOVOTNÁ,  2005. Mathematics in a foreign language. Learning  



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 

ONLINE KONFERENCIA 29. – 30. 10. 2014 
 

122 
 

strategies. In: Gagatsis, A. ( eds) Proceedings of the 4th Mediterranean conference on 

mathematics education. MEDCONF: University of Palermo. s. 137–146. 

HOMOLOVÁ, E., 2004. Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka. Banská Bystrica:  

Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. ISBN 80-8055-993-7. 

HOMOLOVÁ, E., 2005. Facilitácia výučby cudzích jazykov. In: Teória  a prax prípravy  

učiteľov anglického jazyka 3. [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta  

humanitných vied. s. 7 -  15. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z:  

<www.fhv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=510>. ISBN 80-8083-148-3. 

KASÁČOVÁ, B. a VALICA, M., 2008. Návrh profesijných štandardov učiteľov – učiteľ  

primárneho vzdelávania. In: Pedagogické rozhľady: prílohy [online]. roč. 17, č. 3. [cit. 2014- 

10-16]. Dostupné z: <http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p3-2008.pdf>. 

KLEČKOVÁ, G., 2012. Kompetence učitele vedoucí k úspěšné realizaci metody CLIL. In:  

Kráľová, Z. (ed.) CLIL – nová výzva. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.  

s. 37-53. ISBN 978-80-7417-507-0.  

KOSOVÁ, B., 2011. Celoživotný rozvoj učiteľa. In: Pedagogické rozhľady. [online].  

Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. roč. 20, č. 4. s. 1-5. [cit. 2014-10-16]. Dostupné  

z: <http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr4-2011.pdf>. ISSN 1335-0404.  

KOSOVÁ, B. a  PORUBSKÝ, Š. 2011. Slovenská cesta transformácie edukačného systému  

po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov. In: Pedagogická  

orientace. [online]. roč. 21, č. 1. s. 35-50. [cit. 2014-10-15]. Dostupné z:  

<http://www.ped.muni.cz/pedor/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Ite 

mid=137>. ISSN 1805-9511. 

KRASHEN, S., 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford:  

Pergamon Institute of English. ISBN 0-08-028628-3. 

KYRIACOU, CH., 1996. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. ISBN 80-7178-022-7. 

LIBA, J. a M.  PORTÍK, 2011. Výchova k zdraviu v školskom vzdelávacom programe  

primárnej školy. In:  Řehulka,(eds) Výchova ke zdraví: Podněty ke vzdělávacím oblastem.  

[online]. Brno:  Masarykova univerzita. s. 77-85. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z:  

<http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/38/texty/Sbornik_CZE.pdf >. ISBN 978-80-210-

5524-7. 

LOJOVÁ,G. a Z. STRAKOVÁ, 2012. Teoretické východiská vyučovania angličtiny 

 v primárnom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80 223 

3315-3. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 

ONLINE KONFERENCIA 29. – 30. 10. 2014 
 

123 
 

LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. a kol., 2004. Příprava  učitelů pro primární vzdělávaní v  

ČR a budoucí plánování scenářů v Evropě. Ostrav: PdF OU. ISBN 80-7042-376-5. 

MARCINOVÁ, M., 2012. Interdisciplinarita v didaktickom procese – vyučovanie literatúry  

výtvarným umením. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex.  

s. 169 - 173. ISBN 978-80-7409-0509. 

MARSH, D. a kol., 2010. European Framework for CLIL Teacher Education. [online].  

ECML. [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: <http://clil-cd.ecml.at>. 

MEHISTO, P., D. MARSH a M.J. FRIGOLS, 2008. Uncovering CLIL. Oxford: Macmillan  

Education. ISBN 978 – 0- 230-02719-0. 

PAVESI, M., D.  BERTOCCHI,  M.  HOFMANNOVÁ. a kol., 2001. Teaching through  

a Foreign Language, a Guide for Teachers and Schools to Using Foreign Languages in 

Content Teaching. [online]. Milano: Direzione Generale della Lombardia on behalf of TIE – 

CLIL. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: <http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf>. 

PIAGET, J., 1999. Psychologie inteligence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-3099. 

POKRIVČÁKOVÁ, S., 2013. CLIL Reasearch in Slovakia. Hradec Králové: Gaudeamus. 

ISBN 978-80-7435-302-4. 

POKRIVČÁKOVÁ, S., 2008. Štruktúra  motivácie  mladších  žiakov  do  učenia  sa cudzieho   

jazyka. In:  Pokrivčáková, S. et al. Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov  

mladšieho školského veku. [online]. Nitra: PF UKF v Nitre, s. 53-60. 

ISBN 978‐80‐8094‐417‐9. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z:  

<http://www.klis.pf.ukf.sk/dokumenty/Publikacie/Inovacie%20a%20trendy%20vo%20vyuco

vani%20cudzieho%20jazyka%20u%20ziakov%20mladsieho%20skolskeho%20veku.pdf>.  

PORTÍK, M. a kol., 2009. Základy tvorivosti: vysokoškolské učebné texty. Prešov: Prešovská  

univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8068-941-4. 

Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – 

Primárne vzdelávanie. 2008. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 39 s.  

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2009. Pedagogický slovník. Praha: Portál.  

ISBN 978-80-7367-647-6. 

SPILKOVÁ, V., 1999. Východiská vzdělávaní učitelů primárnych škol. In: Petlák, E.  

Pedagogicko - didaktická práca učiteľa. Bratislava: IRIS. ISBN 80-89018-05- X. 

SPILKOVÁ, V., 2004. Současné proměny vzdělávaní učitelů. Brno: Paido. ISBN  

9788073150815. 

http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf


Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 

ONLINE KONFERENCIA 29. – 30. 10. 2014 
 

124 
 

STRAKOVÁ, Z., 2013. Introduction to Teaching English. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity. ISBN 978-80-555-0897-9. 

TUREK, I., 2010. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-322-8.  

Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z:   

< http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf>. 

 

Kontaktná adresa 

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. 

Inštitút anglistiky a amerikanistiky 

Filozofická fakulta PU v Prešove 

Ul. 17. novembra 1 

08001 Prešov 

michaela.sepesiova@unipo.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf

