Metodická příručka Dva jazyky – jedna myšlenka

Jaké pøedmìty jsou vhodné
pro bilingvní výuku?
Pro bilingvní výuku je vhodný jakýkoliv předmět mimo českého jazyka. Dle pokynu ministerstva školství jsou dále z bilingvní výuky vyjmuta
témata ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a
vzdělávacích oborů Zeměpis a Dějepis týkající se
České republiky. Pro výuku CLIL nejsou stanovena žádná omezení při výběru předmětů, ale doporučuje se následovat pokyny pro bilingvní výuku.
Výchovné předměty jsou obsahově specifické
a terminologicky méně náročné než ostatní nejazykové předměty, což poskytuje jednodušší implementaci cizího jazyka do výuky. Navíc jsou často snadněji vyučovány názorně a cizí jazyk je proto jednodušší na pochopení. V praxi je často výběr předmětů vyučovaných bilingvně vázán na
vyučujícího, který je schopen takto vyučovat, a na
podmínky školy. Různé školy se liší ve výši hodinové dotace pro výuku cizího jazyka a v jazykové
vybavenosti vyučujících. Výběr předmětů vyučovaných v cizím jazyce by měl tedy být uvážlivý

vzhledem k situaci na konkrétní škole. Lepší než
kvantita předmětů vyučovaných v cizím jazyce je
v tomto ohledu kvalita a pravidelnost výuky.

Kdo je ideální bilingvní
uèitel?
Učitel, který vyučuje bilingvně, by měl být kvalifikovaný pro předmět, který vyučuje a zároveň
by měl mít dostatečnou jazykovou úroveň
k tomu, aby mohl vyučovat daný předmět v cizím
jazyce. Ideální je v tomto ohledu vyučující, který
má aprobaci pro daný předmět a zároveň i cizí jazyk. V případě 1. stupně ZŠ je to absolvent učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který je zároveň kvalifikován učit daný cizí jazyk. Pokud vyučující nemá
kvalifikaci pro daný cizí jazyk, je vhodné, aby jeho
jazyková úroveň odpovídala úrovni B2 dle SERR =
Společného evropského referenčního rámce,
udávajícího popis jazykových dovedností.
Bilingvní výuka může být také realizována
dvěma vyučujícími, z nichž jeden je odborník na
daný nejazykový předmět a druhý na cizí jazyk.
Tito dva učitelé se pak ve výuce doplňují. Buď
jsou přítomni oba nebo se ve výuce střídají. Jedná se o tzv. Team teaching. V tomto modelu se
v praxi často využívá rodilý mluvčí v roli odborníka na cizí jazyk.
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Kdy zaèít?

výuky některých předmětů v cizím jazyce, nutné
pro bilingvní výuku, se CLILu netýká. Ať už začneme CLILem nebo výukou předmětu bilingvně, je
potřeba, aby se učitel, který bude učit v cizím jazyce, seznámil s metodami a strategiemi vhodnými pro výuku v cizím jazyce.

Ideální je začít s bilingvní výukou nebo CLILem
na prvním stupni ZŠ nebo již v předškolním vzdělávání. Předměty prvního stupně nabízí vhodné
prostředí pro zapojení cizího jazyka do výuky.
Obecně můžeme říci, že s bilingvní výukou můžeme začít kdykoliv, vedle bilingvních mateřských a
základních škol máme v ČR i bilingvní gymnázia.
Obecně platí, že je pro žáky později snazší zvládnout bilingvně větší obsah učiva v odborných
předmětech, pokud zažijí bilingvní výuku již v raném věku.

Samotné realizaci bilingvní výuky musí předcházet připravenost učitele a informovanost
žáků i rodičů. Čím lépe připravíme podmínky pro
bilingvní výuku, tím úspěšnější pak bilingvní výuka bude. Navíc předejdeme případným stížnostem ze strany rodičů. Pokud škola začíná učit některé předměty bilingvně, měli by o tom být rodiče včas informováni. Vazba rodiče-škola často
rozhoduje o úspěšnosti aktivit školy a přístupu
žáků ke vzdělání. Rodiče by měli obdržet srozumitelné informace o tom, co je bilingvní výuka,
v jakých předmětech bude realizována, jak taková výuka vypadá a jak budou žáci hodnoceni. Informace by měly být stručné a jasné. V praxi se
osvědčila např. beseda s rodiči o bilingvní výuce.
Dále může učitel předmětu, který bude vyučován
bilingvně, připravit pro rodiče ukázku bilingvní
výuky daného předmětu.

Jak zaèít?
Předtím, než budeme v cizím jazyce vyučovat
celý předmět, je vhodné začít malými učebními
celky CLILovské podoby. Jak bylo zmíněno v sekci Podoby CLILu, jako prospěšné se ukázalo začít
jazykovými sprchami, tedy krátkými aktivitami se
zapojením cizího jazyka. Navíc CLIL není v současné době vázán na žádné legislativní dokumenty.
Je zcela v kompetenci ředitele školy, zda a v jaké
podobě bude CLIL výuka realizována. Povolení
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Jak èelit pøípadným
komplikacím pøi zavádìní
výuky CLIL a bilingvní výuky?

Vedle přínosů bilingvní výuky je dobré poukázat předem i na možná rizika a překážky a způsoby, jak jim plánujeme čelit. K tomuto můžete využít informace ze sekcí Proč stojí za to vyučovat
bilingvně? a Jak čelit případným komplikacím při
zavádění výuky CLIL?

Jako každá výzva má svá úskalí, tak i výuka v cizím jazyce čelí potenciálním komplikacím, o kterých je dobré vědět a umět na ně reagovat. Mezi
možná rizika výuky v cizím jazyce patří vysoká časová náročnost zejména v počátku této výuky.
Než začne učitel vyučovat bilingvně, měl by být
na takovou výuku dostatečně připraven. Je zajisté přínosem absolvovat metodické školení týkající se výuky nejazykového předmětu v cizím jazyce. Nejde jen o spojení metodiky výuky cizího jazyka a metodiky výuky daného předmětu. Vyučovat prostřednictvím cizího jazyka má svá specifika od fáze plánování hodiny, přes realizaci výuky,
po hodnocení a reflexi.

Důležité je také vhodným způsobem informovat a motivovat žáky, kterých se bude bilingvní
výuka týkat. Není potřeba podávat informace
v takovém rozsahu jako v případě rodičů. Žákům
bychom měli hlavně vysvětlit, že se nemusí výuky
v cizím jazyce obávat. Uveďme, že budou často
pracovat ve dvojicích nebo skupinách, kde si vzájemně pomohou. K dispozici budou mít slovníky,
a když nebudou rozumět, mohou se zpočátku zeptat učitele v mateřském jazyce. Dále můžeme
žákům sdělit, že je čekají rozmanité interaktivní
činnosti a využití informačních technologií ve výuce. Řekněme žákům také to, že budou řadu poznatků objevovat sami a že rozhodně neplánujeme přednášet učivo od tabule. Budou také používat cizojazyčné zdroje v podobě různých videí,
textů, aplikací, což může být pro žáky nové a motivující.

Ve fázi plánování je zapotřebí volit takové metody a strategie výuky, které nabízí dostatečný
prostor k pochopení daného učiva. Učitel by měl
zohlednit náročnost učiva a přizpůsobit tomu výběr aktivit a učebních materiálů. Zcela zásadní je
stanovit si zvládnutelné cíle hodiny a k nim pak
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