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ÚVOD 

Dynamika súčasnosti  na nás kladie zvýšené nároky, a preto aj v edukačnom procese je 

potrebné sústrediť sa na rozvíjanie kľúčových kompetencií a to cez zmenu obsahu 

a spôsobu vyučovania a vyučovacích metód s cieľom pripraviť konkurencieschopného 

jedinca pre život v dnešnej spoločnosti. Ak chceme byť konkurencieschopní v pracovnej 

oblasti, potrebujeme reagovať, spolupracovať, je potrebné komunikovať minimálne 2 

cudzími jazykmi a to aj z dôvodu, že sme členmi Európskej únie (EÚ).  

Vo všeobecnosti môžeme považovať akýkoľvek jazyk za niečo, čo je bytostne späté 

s určitou spoločnosťou, čo má pre členov danej spoločnosti mimoriadny význam a bez 

čoho by táto spoločnosť nemohla naďalej fungovať a rozvíjať sa. A toto je hlavná 

motivácia k tomu, aby sme mohli jazyk vnímať aj ako symbol spoločnosti a nositeľa 

kultúry. Cieľom EÚ v oblasti jazykovej politiky je jazykový model M 1+2, kde by sme 

mali ovládať okrem materinského jazyka aj dva ďalšie jazyky. Do popredia sa dostáva 

anglický jazyk, ktorý môžeme považovať za jazyk univerzálny, pretože znalosť angličtiny 

nám uľahčuje komunikáciu nielen v Európe, ale získavame aj konkurenčnú výhodu na 

pracovnom trhu, otvárajú sa nám možnosti získať vzdelanie v zahraničí. Medzi všeobecné 

ciele EÚ v oblasti vzdelávacej politiky zaradzujeme okrem iných aj skvalitnenie výučby 

cudzích jazykov.  

Legislatívne zmeny a nárast záujmu o cudzie jazyky v posledných dvoch decéniách nás 

núti prehodnocovať a hľadať účinnejšie metódy vyučovania cudzích jazykov. Súčasná 

platná slovenská legislatíva akceptuje fakt zvýšeného dopytu po znalosti cudzích jazykov 

prostredníctvom zavedenia povinného vyučovania 2 cudzích jazykov (školský rok 

2008/2009) v oblasti primárneho vzdelávania a od školského roku 2011/2012 sa anglický 

jazyk stáva dominantným jazykom po zavedení povinného vyučovania anglického jazyka 

od 3. ročníka základnej školy. To všetko nás nabáda a podnecuje aplikovať inovatívne 

metódy priamo do procesu vyučovania cudzích jazykov a pred pedagogickú verejnosť je 

postavená výzva, ako zvládnuť a zavádzať inovatívne a netradičné trendy do procesu 

vyučovania cudzích jazykov v tradičnom školskom prostredí. 

Odborná pedagogická verejnosť stojí pred výzvou a otázkou spôsobu implementácie 

inovatívnych prístupov a metód nielen v oblasti vyučovania cudzích jazykov v tradičnom 

edukačnom prostredí. Učiteľ sa tak stáva nielen subjektom edukačného procesu, nositeľom 

týchto zmien, ale stáva sa aj objektom skúmania, pretože od učiteľa, postojov a percepcie 

nového v interakcii a pôsobení na žiaka závisí výsledok edukačného procesu. Vychádzajúc 
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zo skutočnosti, že existuje nesmierne množstvo modelov a stratégií zavádzania metódy 

CLIL do edukačnej praxe, vedecko-objaviteľský charakter monografickej práce spočíva v 

identifikácii základných požiadaviek a profesijných kompetencií učiteľa aplikujúceho 

metódu CLIL v kontexte vyučovania cudzích jazykov. Parciálnym cieľom monografie je 

analýza vnímania a informovanosti učiteľov o metóde CLIL na primárnom stupni 

základnej školy v konkrétnom edukačnom prostredí základných škôl patriacich do 

pôsobnosti mesta Prešov.   


