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• predmet CLIL – integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a jazyka je určený pre 
študentov 1. ročníka Mgr. štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov

• predmet sa vyučuje slovensko-anglicky 

• maximálny počet študentov v skupine: 10

základné informácie:

• objasnenie podstaty progresívnej metodiky vyučovania nejazykového predmetu 
prostredníctvom cudzieho jazyka CLIL (Content and Language Integrated Learning)

• praktické a aktivizujúce semináre, na ktorých majú študenti možnosť aplikovať 
vedomosti z jednotlivých didaktík prírodovedných predmetov ako aj cudzích jazykov 

• aplikácia CLIL-u vo vyučovaní s dôrazom na kritické myslenie, kreativitu, komunikáciu 
a motiváciu študentov aj s použitím rôznych digitálnych aplikácií

• získanie CLIL certifikátu po absolvovaní predmetu v celom rozsahu a splnení všetkých 
stanovených požiadaviek



Požiadavky

Zimný semester – CLIL 1

• pravidelná dochádzka

• aktívna účasť, tvorivosť na vyučovaní

• priebežné vypracovanie zadaní vrátane 
príkladov prierezových medziodborových 
úloh/aktivít s použitím digitálnych 
technológií

Letný semester – CLIL 2

• pravidelná dochádzka

• aktívna účasť, tvorivosť na vyučovaní

• príprava a odučenie modelovej CLIL 
hodiny medzi spolužiakmi



Zimný  semester – CLIL 1

1. CLIL – definície, história, typy

2. CLIL – základné princípy

3. CLIL – učebné štýly a scaffolding

4. CLIL – 4Cs rámec (obsah a komunikácia)

5. CLIL – 4Cs rámec (kognícia a kultúra)

6. Kompetencie CLIL učiteľa

7. CLIL – výhody a nevýhody

8. CLIL – zhrnutie (pojmové mapy, štruktúrovaný 
brainstorming a kolaboratívne písanie)

9. CLIL – príklady dobrej praxe

10. CLIL – využitie digitálnych technológií

11. CLIL – príprava medzipredmetových hodín 
s použitím digitálnych technológií (práca v skupinách)

Letný  semester – CLIL 2

1. Rôznorodosť, stereotypy a predsudky

2. Formatívne a sumatívne hodnotenie

3. Tvorba hodnotiacej tabuľky na odučenie 
modelovej CLIL hodiny 

4. CLIL – príklady dobrej praxe (ukážky CLIL 
hodín) 

5. Tvorba prípravy na modelovú CLIL hodinu

6. Realizácia modelových CLIL hodín 
študentami

7. Spätná väzba k odučeniu hodín 
a zhodnotenie predmetu



UKÁŽKY CLIL HODÍN
A SNEAK PEEK AT SOME LECTURES

Materiál obsahuje príklady z prezentácií použitých výlučne ako názorné ukážky vo výučbe 
bez akéhokoľvek priameho alebo nepriameho majetkového prospechu pre autorov.

The material contains examples from presentations used exclusively as illustrative examples in teaching
without any direct or indirect financial benefit to the authors. 
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%28Scribing%29



Students’ feedback
https://jamboard.google.com/d/1t1HW8QMcg8Ij1I1tkWAP_YGVfnlBV9S6oTqYWprhRVk/viewer?f=0

https://jamboard.google.com/d/1t1HW8QMcg8Ij1I1tkWAP_YGVfnlBV9S6oTqYWprhRVk/viewer?f=0


Students’ feedback
https://jamboard.google.com/d/1t1HW8QMcg8Ij1I1tkWAP_YGVfnlBV9S6oTqYWprhRVk/viewer?f=0

https://jamboard.google.com/d/1t1HW8QMcg8Ij1I1tkWAP_YGVfnlBV9S6oTqYWprhRVk/viewer?f=0

