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VÝUKOVÉ MODULY METODY CLIL PRO UČITELE ZŠ A SŠ 

- modul pro učitele geografie a cizích jazyků 

 

Obsah – podrobný přehled výuky 

Studium zahrnuje vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, a to v souladu s požadavkem Vyhlášky 317/2005 o vzdělávání 

pedagogických pracovníků, paragraf 10 „Průběžné vzdělávání“.  

Po absolvování kurzu je vyučující všeobecně vzdělávacího předmětu na střední i základní škole 

schopen projektovou formou začlenit do výuky svého předmětu dle ŠVP tematický celek v cizím 

jazyce. Taktéž může učitel cizího jazyka zahrnout do své výuky projektovou formou tematický celek 

jiného předmětu či nabídnout jazykovou podporu / vzdělávat v této metodě další vyučující.  

Absolvováním kurzu vyučující získá:   

 teoretický základ a praktickou zkušenost využívání metody CLIL ve výuce 

 komplexní výukový materiál daného tematického celku v anglickém či německém jazyce 

 jazykové komunikativní kompetence v daném modulu 

 metodickou podporu pro implementaci ve výuce 

 zpětnou vazbu po realizaci výuky 

 schopnost přípravy vlastních výukových vstupů metodou CLIL 

 osvědčení o dalším vzdělávání. 

 

Obsah tvoří následující okruhy:  

 Tematický okruh 1. – Teoretická východiska 

 Tematický okruh 2. – Praktické a výukové aktivity 

 Tematický okruh 3. – Závěrečná zpráva, prezentace vlastního konceptu výuky metodou 

CLIL, zpětná vazba 

Hodnocení bude provedeno formou závěrečné zprávy po realizaci výukové jednotky metodou CLIL a 

prezentaci vlastního konceptu výuky metodou CLIL. 

Absolventi získají Osvědčení o úspěšném absolvování programu. 
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Tematické okruhy 

Tematický okruh 1 – Teoretická východiska  

Učitelé získají a rozšíří si vědomosti a dovednosti ve formách práce metody CLIL, získají metodické 

pokyny pro práci s připraveným cizojazyčným materiálem a budou tedy připraveni na studium 

výukového materiálu.  

Časová dotace:  8 hodin – prezenční seminář v sídle organizátora – v Mladé Boleslavi, či dle 

domluvy v daném regionu 

Obsah:   Pojem CLIL 

 Pojetí, principy a cíle CLIL výuky  

 Specifika CLIL metodiky  

 Plánování a stanovení cílů  

 Aktivity pro efektivní hodiny CLIL  

 Prezentace metodických kroků při práci s výukovým materiálem a ukázková práce s učebním 

materiálem v příslušném jazyce 

 Metodické pokyny pro práci v e-prostředí. 

 

Tematický okruh 2 – Praktické a výukové aktivity 

V návaznosti na teoretická východiska budou prováděny rozličné výukové aktivity v cílovém jazyce, 

které akcentují s metodou CLIL. Výuka proběhne dle e-opor. Učitelé získají odbornou komunikační 

kompetenci daného tématu v cílovém jazyce výuky. Sami zpracují výukové situace, které budou 

následně aplikovat u svých žáků a studentů. Cíleným jazykovým členěním jednotlivých fází výuky si 

osvojí formy výuky metodou CLIL a získají náměty na využití této metody ve výuce.  

Časová dotace:  8 hodin  

Obsah:   Práce s odborným textem 

 Poslech odborného textu 

 Práce s odbornou slovní zásobou 

 Gramatické struktury odborného textu 

 Pokyny pro práci žáků a studentů v cizím jazyce (pro organizaci výuky) 

 Cvičení k projektové činnosti v daném tématu dle jazykových úrovní. 
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Tematický okruh 3 – Závěrečná zpráva, prezentace vlastního konceptu výuky metodou CLIL, zpětná 

vazba  

Ve třetím bloku budou účastníci kurzu nově získané znalosti aplikovat ve vlastní výuce. Učitelé získají 

zkušenost s vlastní realizací metody CLIL ve výuce. Tuto zkušenost zhodnotí ve své závěrečné zprávě 

podle připraveného dotazníku a vypracují vlastní návrh modelové situace části další výukové   

jednotky metodou CLIL. Následně proběhne konzultace s tutorem, který jejich práce vyhodnotí a 

poskytne zpětnou vazbu. 

Časová dotace:  8 hodin  

Obsah:   Realizace výuky dle výukového modulu ve vlastní škole 

 Závěrečná zpráva-dotazník 

 Vypracování a předvedení prezentace modelového příkladu realizace CLILu ve výuce 

 Konzultace s tutorem, zpětná vazba 

 Hodnocení 

 Prezentace vlastního konceptu před ostatními účastníky kurzu 

 

 

Forma 

Přímá výuka realizovaná prezenčně v učebně. Jiná přímá výuka realizována dálkovým přístupem 

pomocí e-learningového systému Moodle ve virtuální učebně. 

Kurz se studijní podporou obsahuje instrukce, digitální studijní materiály, zvukové nahrávky, cvičné 

testy. 

Virtuální učebna pro online výuku a konzultace nabízejí digitální pracovní prostředí pro přenos zvuku, 

obrazu, pracovní plochy, studijních materiálů, sdílení obrazovky, chatu a podobně. 

 

 

 

 

  


