Jak jsem chodil do školy na Maltě. (Erasmus+ projekt 2014-1-CZ01-KA101-000245)
Ve druhé polovině srpna jsem vyrazil na jazykový kurz do St. Julian´s na Maltě do
ETI – Executive Training Institute Malta. Mým úkolem bylo blíže se seznámit s metodou
CLIL a načerpat zkušenosti od vyučujících i od zahraničních spolužáků. Škola byla velikým
komplexem, který nabízel celou řadu kurzů a tedy byla místem, kde se každý den setkávaly
stovky zahraničních studentů z mnoha koutů světa. V našem kurzu, který se věnoval metodě
CLIL a IT ve vyučování, se sešlo 12 studentů z různých zemí – České republiky, Slovenska,
Polska, Itálie, Maďarska. Začínali jsme vždy v 9:00 a výuku jsme měli rozdělenou do tří
bloků. Končili jsme ve 14:30. Naší první učitelkou byla Sandra, která byla velmi příjemná,
komunikativní a vždy velmi ochotná. V hodinách se střídaly různé aktivity názorně
propojující obsah a rozvíjení jazykových dovedností. Učili jsme se vlastní zkušeností.
Nejčastěji jsme pracovali ve dvojicích, nebo v malých skupinách, následně všichni diskutovali
na dané téma. Celý týden jsme připravovali plán výuky na vybranou tematickou oblast
s využitím metod CLIL. Výstup naší práce jsme pak ostatním ústně prezentovali. Druhý týden
jsme se intenzivně věnovali využití IT ve výuce. Postupně jsme se seznamovali s různými IT
nástroji a aplikacemi, které umožňují začlenit výuku jazyka do obsahu vyučovaného
předmětu. Zkušeně nás vedl velmi přátelský rodilý Skot Douglas. Rád s námi o všem hovořil,
vždy a ochotně nám pomohl nebo poradil. Výstupem týdenní práce ve dvojici bylo
prezentování návrhu aktivit do výuky (projektu) tak, aby bylo možné využívat metody CLIL
za podpory IT a rozvíjet tak u žáků i jazykové dovednosti. Přínosem pro nás nebylo jen
prohlubování znalostí anglického jazyka v konverzaci, ale seznámení se s možnostmi, jak
výuku udělat pro žáky interaktivnější a zajímavější. Nakonec i nás zpracovávání podkladů pro
Webquest a jiné aktivity bavilo. Jsem rád, že jsem potkal dobré a přátelské kolegy z profese,
načerpal jsem novou inspiraci a získal zase trochu jiný rozhled. Škole, lektorům, kolegům i
všem organizátorům kurzu (i u nás v republice a v naší škole) patří můj velký dík.
Přemysl Štindl, učitel biologie a chemie
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