Metodická příručka Dva jazyky – jedna myšlenka

Jak na bilingvní vyuèování
Co je to
bilingvní vzdìlávání?

žité, ale v jistém ohledu jsou bilingvní školy, které vyučují v jiném než anglickém jazyce, ve výhodě. Anglický jazyk se žáci během povinné školní
docházky učí každopádně jako povinný předmět.
Když však mají ještě výuku v jiném cizím jazyce,
například v němčině, získávají oproti jiným studentům výhodu.

I když může pojem bilingvní vzdělávání znít
jako nějaká novinka, existuje tato forma vzdělávání již řadu let. Bilingvní znamená dvojjazyčný a
jedná se tedy o výuku ve dvou jazycích. Jeden
z jazyků je mateřský jazyk dané země, u nás tedy
český jazyk a druhý jazyk je jakýkoliv cizí jazyk.
V českém prostředí často angličtina, němčina,
francouzština, španělština, italština nebo ruština. Volba cizího jazyka závisí na škole a zpravidla
je to cizí jazyk, který má pro danou oblast určitý
význam. V oblastech blízko hranic se sousedními
státy má zajisté smysl učit se cizí jazyk sousední
země. Jedinec hovořící cizím jazykem vedlejšího
státu má větší možnosti uplatnění se na trhu práce u nás i v zahraničí.

Bilingvní vzdělávání přináší přirozené učební
prostředí cizího jazyka. Žáci se učí jazyk v rámci jiných předmětů, což je ideální způsob výuky cizího jazyka. Zacílení výuky není na cizí jazyk, ale na
jiný nejazykový předmět, tedy na konkrétní učivo
probírané například v rámci matematiky, prvouky, výtvarné výchovy, atd. Výukové cíle jsou zaměřeny na znalosti a dovednosti daného předmětu a cizí jazyk je používán jako prostředek vedoucí k získání daných znalostí a dovedností. Učitel se nezaměřuje na vysvětlování gramatiky a
nevyučuje slovní zásobu jako seznam cizích slov

Většina bilingvních škol si jako cizí jazyk volí
angličtinu jakožto světový jazyk, což je sice důle-
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s českým překladem. Cizí jazyk žáky doslova všude obklopuje. Učitel hovoří v cizím jazyce, pracuje se s texty v cizím jazyce, žáci sledují videa v cizím jazyce, výukové materiály různých podob
(obrázky, schémata, grafy) jsou v cizím jazyce.
Úroveň cizího jazyka je přizpůsobena kognitivním schopnostem žáků.
Je logické, že náročnost předmětu stoupá, ale
zároveň se předmět stává zajímavějším. Učitel
kombinuje vizuální, auditivní a kinestetické aktivity, využívá rozličné výukové metody a strategie
tak, aby žák pochopil obsah učiva v cizím jazyce.
Je zcela přirozené, že určitý čas trvá, než se vyučující i žáci naučí čelit výzvám spojeným s výukou v cizím jazyce.
Odpovědi na konkrétní otázky, které si často
pokládají učitelé bilingvních škol, se dočtete dále. Mezi hlavní výzvy patří motivace samotného
učitele učit bilingvně a následně i motivace žáků
v rámci bilingvní výuky, organizace učiva tak, aby
byly splněny výukové cíle vycházející ze ŠVP
(RVP) a problematika hodnocení žáků. I když se
může zdát, že bilingvní vzdělávání přináší větší
náročnost pro všechny zúčastněné, praxe ukazuje, že je to smysluplné a při dobré organizaci nejen zvládnutelné, ale i zábavné.

žit aktivitu zaměřenou například na osvojení si
určité gramatiky, např. členů v němčině, tvorbu
minulého času, apod.

Je bilingvní vzdìlávání
a CLIL to samé?

CLIL může být předstupeň bilingvní výuky i
z důvodu možnosti využití mateřského jazyka.
V rámci výuky CLIL je možné mluvit česky. V praxi
to většinou vypadá tak, že si učitel naplánuje hodinu, jejíž část probíhá v českém jazyce a část
např. v německém jazyce. Ve výuce CLIL je důležité, aby žákům bylo veškeré učivo podáno jak v cizím, tak v mateřském jazyce. Rozhodně to ale neznamená, že by měl učitel dělat vše dvakrát, jednou německy a podruhé česky. Jedná se o to, aby
bylo stejné učivo probráno v obou jazycích, pokaždé v jiné formě. Může to být například text
v cizím jazyce týkající se probíraného tématu a
otázky k textu také v cizím jazyce vedoucí k porozumění textu. Následně může být obsah textu
využit v diskusi na dané téma, která bude probíhat v mateřském jazyce. Jiným příkladem může
být spojování obrázků zvířat a názvů zvířat
v němčině a následné rozdělení zvířat do určitých
skupin, kdy žáci prezentují v češtině, které zvíře
patří do jaké skupiny. Žáci se seznámí s tím, jak se

Bilingvní vzdělávání a CLIL nejsou to samé.
CLIL (čteme „klil“) je zkratka anglického Content
and Language Integrated Learning, což znamená
integrovaná výuka obsahu a jazyka. Obsahem se
myslí jakýkoliv nejazykový předmět a jazykem jakýkoliv cizí jazyk. Stejně jako u bilingvního vzdělávání se jedná o výuku předmětu prostřednictvím cizího jazyka, ale je zde podstatný rozdíl týkající se vzdělávacích cílů. V případě bilingvní výuky je cíl výuky zaměřen pouze na učivo daného
předmětu, tedy např. vlastivědy, hudební výchovy, apod. Výuka probíhá v cizím jazyce, ale cílem
není cizí jazyk jako takový. Na rozdíl od toho v případě výuky CLIL si vyučující stanovuje dva výukové cíle, první se týká předmětu jako např. vlastivědy, hudební výchovy, apod. a druhý se týká samotného cizího jazyka, např. němčiny. Během samotné výuky je pak probíráno především učivo
daného předmětu, ale učitel může do výuky vlo-
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V roce 2008 byl vydán Pokyn ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování
výuky některých předmětů v cizím jazyce, který
stanovuje povinnosti týkající se výuky v cizím jazyce a kritéria osvojování si české a cizojazyčné
terminologie. Tento pokyn byl v roce 2013 doplněn Výnosem č. 9/2013. Tyto dokumenty jsou závazné pro bilingvní školy. Bilingvní programy na
rozdíl od CLILu vyžadují v České republice akreditaci MŠMT.

které zvíře řekne česky i německy, ale nejedná se
o pouhý překlad nebo o stejnou aktivitu vedenou
jednou česky a pak německy.
V případě bilingvní výuky je vše probíráno v cizím jazyce a do mateřského jazyka učitel nepřechází. Existují ale školy, které vyučují předmět bilingvně např. předmět se čtyřhodinovou dotací
týdně formou tří hodin týdně v cizím jazyce a zbývající čtvrtá hodina je vedena v češtině. V bilingvních školách působí většinou kromě českých vyučujících i rodilý mluvčí daného cizího jazyka. Bilingvní školy si stanoví, jaké předměty budou vyučovány v cizím jazyce.

Jaké rùzné podoby
CLILu existují?
CLIL se vyznačuje různými podobami, které
vychází z míry cizího jazyka ve výuce. V začátcích
zavádění metody CLIL využívá učitel hojně mateřský jazyk a v cizím jazyce jsou podávány např.
jen pokyny k práci, které jsou pak, pokud je potřeba, vysvětleny v českém jazyce tak, aby se žáci
cizího jazyka nebáli a postupně si na přítomnost
cizího jazyka v nejazykovém předmětu zvykli. Od
instrukcí a formulací úkolů v cizím jazyce se pak

Před výukou předmětu v cizím jazyce bývá
podporována výuka cizího jazyka zvýšením počtu
hodin daného cizího jazyka tak, aby byli žáci následně připraveni pro výuku nejazykového předmětu v cizím jazyce. Můžeme se také setkat s názvy Třídy s výukou vybraných předmětů v cizím
jazyce nebo Třídy se specifickými formami rozšířené výuky cizího jazyka a výukou dalších vybraných předmětů v cizím jazyce.
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