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ZÁVER 

Slovenské edukačné prostredie reaguje a reflektuje na požiadavky EÚ smerujúce k 

plurilingvizmu. Medzi prioritné požiadavky edukačného procesu patrí akceptácia a aktívny 

prístup k inováciám. Jednou z možností takýchto inovácií je aplikácia moderných metód 

a prístupov vo vyučovaní. Metóda CLIL ako jedna z metód bilingválneho vzdelávania 

rezonuje v našom edukačnom prostredí a penetruje do hlavného prúdu vzdelávania.  

Prispôsobenie sa celospoločenským zmenám, požiadavkám a potreba inovácie v oblasti 

vyučovania cudzích jazykov nás viedli k  hlbšiemu preskúmaniu fenoménu metódy CLIL a 

učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii. 

Proces implementácie sa deje živelne „zdola nahor” a v slovenskom edukačnom 

priestore absentuje identifikácia profesijných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek na 

učiteľa aplikujúceho metódu CLIL. Rozširujúci sa záujem a využívanie metódy CLIL 

v prostredí primárnej edukácie na Slovensku nás podnietili reagovať na tieto skutočnosti 

a rozšíriť súbor poznatkov, ktoré by prispeli k usmerneniu a skvalitneniu implementácie 

učiteľmi primárneho stupňa a boli zároveň aplikovateľné v praxi.  

Cieľom monografie bolo identifikovať profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho 

metódu CLIL v primárnej edukácii, pretože v uvedenej oblasti nachádzame vhodný 

priestor na aplikáciu metódy CLIL. Trend postupného zavádzania bilingválneho 

vzdelávania na Slovensku sa postupne rozširuje. Parciálny cieľ vyplynul z komplexnosti 

problematiky profesijných kompetencií učiteľa a fenoménu metódy CLIL a jej 

implementácie v socio-edukačnom prostredí slovenských základných škôl.  

Zistenia nami realizovaného výskumu signalizujú zo strany učiteľov reálnu potrebu 

venovať sa detailnejšie metóde CLIL. Môžeme konštatovať, že v ďalších výskumoch 

orientovaných na túto problematiku je potrebné venovať sa problematike učiteľa 

v kontexte implementácie CLIL v primárnej edukácii z hľadiska viacerých problémov, 

s ktorými sme sa počas nášho výskumu stretli. Odporúčame zamerať ďalšie výskumy na 

štúdium profesiogramu učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii. Poznatky 

z ďalších takto zameraných výskumov môžu prispieť k sebareflexii v edukačnej činnosti 

učiteľa, budú motivačným elementom v ďalšom formovaní profesionálnej dráhy s cieľom 

zefektívnenia práce. Sme presvedčení, že je potrebná hlbšia analýza procesov a činností 

učiteľa aplikujúceho metódu CLIL, aby sa zvýšila kvalita performancie. 

Za ďalšie dôležité oblasti výskumu považujeme problematiku diskurzu hodiny CLIL 

v primárnej edukácii; prežívaným vnútorným zmenám učiteľa; overovaniu odporúčaných 
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modulov metódy CLIL v pregraduálnej a kontinuálnej príprave učiteľov v primárnej 

edukácii.  

Cieľom monografie nebolo generalizovať paradigmu a mnohokrát pertraktovanú 

problematiku profesionálnych kompetencií tak tvárnej a mnohovrstevnej profesie učiteľa 

v edukačnom prostredí. Vychádzali sme implicitne z imanentnej percepcie zmeny 

tradičného na nové a predložili sme  percepciu učiteľa, ktorý zažíva nové, nepoznané. 

Snahou bude pokračovať a detailnejšie preskúmať oblasť implementácie metódy CLIL 

v spojitosti s učiteľom primárneho stupňa vzhľadom na aktuálnu potrebu podstatných 

systémových zmien vo forme a organizácii vyučovania a procesu kontinuálneho 

celoživotného vzdelávania. Môžeme konštatovať, že pre učiteľa primárneho stupňa, ktorý 

sa rozhodne začleniť metódu CLIL v dlhodobom horizonte, to bude jeho konkurenčnou 

výhodou. Toto tvrdenie vychádza aj z  predpokladu, že sa bude postupne zvyšovať úroveň 

jazykových kompetencií uchádzačov o učiteľské štúdium, a tak len jazykové kompetencie 

nebudú zohrávať kľúčovú úlohu na trhu práce. 


