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CLIL metodologie a ICT nástroje pro učitele vyučující metodou CLIL:
Díky grantu z projektu Erasmus+ jsem měla možnost se zúčastnit se kurzu CLIL výuky- výuky dalších
předmětů v cizím jazyce. Mou motivací bylo získat teoretický základ pro výuku metodou CLIL a naučit
se využívat ICT nástroje, podporu pro vyučující a studenty a začlenit se do mezinárodní komunity
učitelů pracujících v CLIL. Získaných dovedností chci využít k podpoře studentů při práci
s akademickými materiály nejrůznějšího typu v angličtině a rozvíjení komunikačních schopností
v odborné angličtině.
Kurz probíhal v ETI- Executivetraining Institute Malta, kde jsem byla zařazena do kurzu pro učitele
s mezinárodní účastí. Mými spolužáky byli učitelé z Polska a Slovenska. Kurz byl rozdělen na dvě
části. První část byla věnována metodice CLIL jako specifickému způsobu výuky určenému každému.
Výborná znalost angličtiny automaticky neznamená výbornou znalost akademického jazyka. Druhá
část byla zaměřena na využití ICT nástrojů pro tvorbu výukových materiálů a podporu studentů. Kurz
měl celkem 42 hodin. Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci nařídila vláda na Maltě uzavření
jazykových škol a první týden výuky probíhal distanční formou v prostředí Zoom s využitím online
nástrojů. V druhém týdnu dostaly jazykové školy povolení k výuce plně naočkovaných studentů
prezenčně, druhý týden tedy probíhal ve škole. Výuku vedla celou dobu jedna vyučující Lorenza
Flinders- velmi zkušená pedagožka. Výuka byla promyšlená, pestrá, podporující a motivující. Se
spolužáky jsme sdíleli také názory na výuku a zkušenosti s vedením dálkové výuky. Orientovali jsme
se nejen na metodiku CLIL, ale také na způsoby podpory a hodnocení studentů.
V kurzu jsme nevyužívali učebnice, ale dostali jsme přístup ke sdíleným materiálům s odkazy na
studijní materiály a ICT nástroje, se kterými jsme se učili pracovat. Nejpřínosnější pro výuku CLIL se
mi jevil clilstore vznikající za podpory EU a umožňující nejen sdílení výukových materiálů
v mezinárodní komunitě učitelů CLIL, ale také tvorbu materiálů pro žáky s využitím nepřeberného
množství slovníků.
V kurzu nás bylo 7 studentů- 5 z Polska, 1 ze Slovenska a já z ČR. Požadovaná úroveň znalosti
angličtiny byla B1, reálně ale byla vyšší, což přispělo k plynulosti kurzu a dobrému využití času.
Vyučující reagovala průběžně na individuální potřeby účastníků a podporovala, moderovala a
motivovala diskuse. Oceňuji také perfektní time management, díky kterému byla náplň kurzu zcela
zvládnuta.
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci na Maltě v době mého pobytu škola za celou dobu
zorganizovala pouze dva odpolední výlety- do hlavního města Valetty a do Mdiny a Rabatu. Situace
však nijak nebránila aktivnímu poznávání přírody i historie Malty individuálně. Se spolužáky jsme
pravidelně vyráželi na odpolední výletu do blízkého i vzdálenějšího okolí Saint Julians.

O absolvování kurzu jsem obdržela certifikát. Z kurzu si odnáším zcela nový náhled na využívání
cizojazyčných materiálů ve výuce matematiky a fyziky a pestrou paletu nástrojů a postupů
k přizpůsobování materiálů zvenčí našim studentům i k tvorbě materiálů vlastních. Získala jsem také
mnoho nápadů a námětů k vedení dálkové výuky. Kurz mě také podnítil k zájmu o další vzdělávání
využitelné v mých aprobačních předmětech, především využití ICT nástrojů.

Brána vnitřního města ve Valettě.

Baterie děl v zahradách Horní Barrakky ve Valettě s pohledem do Velkého zálivu. Malta byla vždy
skvěle opevněna a ačkoliv byla v době 2. světové války nejbombardovanějším místem na planetě,
z moře nebyla nikdy dobyta.

HagarQuim jsou 6000 let staré megalitické stavby na jihu Malty. Patří k nejstarším dochovaným
stavbám na světě.

Rybářský přístav v Marsaxlocku- staré rybářské vesnici s typickými maltskými loďkami.

Při prezenční výuce ve škole ETI

ETI vstupní hala

