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Malta je známá svým otevřeným přístupem ke vzdělání. Celoročně zde probíhají kurzy
zaměřené na výuku a vzdělávání v oblasti anglického jazyka. Proto jsme si pro rozšíření
svých znalostí vybrali právě tuto destinaci. Metodického jazykového kurzu se zúčastnily
vyučující I. i II. stupně Mgr. Michaela Červenková, Věra Macáková, Jana Adamčíková a
Petra Trunkátová. Jazyková škola Clubclass English Language School nám poskytla kurz
přesně na míru, tedy metodologický kurz se zaměřením na CLIL (Content and Language
Integrated Learning). Metoda CLIL spočívá v tom, že obsah nejazykového předmětu je
vyučován v cizím jazyce a současně jsou v něm rozvíjeny také kompetence. Na naší škole
již máme zkušenosti se zaváděním metody CLIL a je dlouhodobým záměrem školy ve
využívání této metody pokračovat.
Intenzivní vzdělávací kurz začínal každý den v 9 hodin ráno a byl opravdu nabitý zajímavými
činnostmi, které jsme od září zapojili do výuky na naší škole. Kurz vedla Nikita Pisani,
lektorka, která se specializuje na vzdělávání dospělých, metodologii výuky a jako jedna
z mála na výuku metodou CLIL.
Kurz byl zaměřen jak teoreticky, tak prakticky. V teoretické části jsme se seznámili
s důležitými pojmy týkajícími se výuky metodou CLIL, způsobem a možnostmi použití této
metody. V praktické části jsme si zahráli na žáky a vyzkoušeli si, jaké to je zase sedět ve
školních lavicích a plnit zadané úkoly. Nutno dodat, že jsme je plnili nadšeni a s radostí.
Lektorka nám ukázala, jak jinak naučit a procvičit probíranou látku a jak do výuky zapojit
mezipředmětové vztahy jiným způsobem. Každý den přinášela nové a nové způsoby, jak u
dětí vzbudit pocit, že si hrají, přestože se intenzivně a mnohem efektivněji učí.
Během kurzu jsme si prakticky vyzkoušeli metodologii výuky anglického jazyka na prvním
i druhém stupni. Tvořili jsme tzv. Lesson plans, tedy rozvržení jednotlivých činností
ve vyučovací hodině, kde jsme aplikovali metodu CLIL.
Mimo výuku jsme ale také nezaháleli. Bydleli jsme totiž v rodinách, kde o praktickou aplikaci
a sběr nových poznatků nebyla nouze. Každovečerní vyprávění malé Allison nás neustále
udržovalo ve střehu díky její neuvěřitelné fantazii. Mohli jsme tak mimo školní prostředí
trochu proniknout do dětské duše.
Ve volném čase jsme poznávali krásy Malty, která historií přímo dýchá. Navštívili jsme hlavní
město Valletta, které je zapsáno ve světovém dědictví UNESCO, dále Mdinu, tzv. Tiché
město, jehož prohlídku jsme absolvovali s průvodkyní a dozvěděli se tak spoustu zajímavých
informací. Na ostrově Gozo jsme si prohlédli prehistorický chrám z období 4. tisíciletí př. n. l.
Všechny poznatky získané na fakultativních výletech jsme později využili také v materiálech
pro žáky a během Dne evropských jazyků.
Kurz jsme zakončili předáním certifikátů. Přístup lektorky, ředitelky školy i ostatních
pracovníků školy byl perfektní a my i díky nim budeme na Maltu s láskou vzpomínat.
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