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Valetta - English Language Development For Teachers
Plus CLIL Methodology For Secondary Schools [EAS-CLI3]

Lokalizacja
Valetta oferuje kosmopolityczną atmosferę oraz interesujące dziedzictwo historyczne i kulturowe. Miasto
było niegdyś osobną fortecą i zachowało swój oryginalny wygląd z ciekawą architekturą i pięknymi
widokami z portu. Główna ulica to także bogate centrum handlowe, w którym każdy znajdzie coś dla siebie są tu zlokalizowane zarówno tradycyjne sklepiki z lokalnymi dobrami, biżuterią i jedzeniem, ale także sklepy
znanych marek i liczne butiki. Również smakosze nie będą się tu nudzić, jako że miasto pełne jest uroczych
restauracji, barów i kawiarenek.
Nasz ośrodek oferuje naukę w historycznym centrum Valetty, w tradycyjnym budynku, który jednak został
całkowicie zmodernizowany i odnowiony na potrzeby szkoły. Sale lekcyjne są klimatyzowane, wyposażone w
sprzęt multimedialny (w tym - tablice interaktywne). Do dyspozycji kursantów jest także sala studencka z
dostępem do maszyn z napojami i komputerami oraz niewielki taras na ostatnim piętrze, z którego
podziwiać można piękny widok na Grand Harbour, a także pokój modlitewny. Na terenie całego budynku
dostęp do Wi-Fi. Posiadamy także dużą, oddzielną salę wykładową do testów językowych oraz bibliotekę.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
This course is aimed at non-native language teachers or teachers of other subjects, working in secondary
schools, who have just started using CLIL (Content and Language Integrated Learning) or intend to
implement this approach in their classroom. CLIL is used in schools to teach subjects such as sciences,
history and maths, using a foreign language. Whether it is the language teacher teaching another subject in
a foreign language or the subject teacher using a foreign language to teach content, the outcome will be the
integrated learning of both content and language. This course will, first of all, provide an opportunity for
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teachers to brush-up their English language skills and gain the confidence they need to be able to use
English during CLIL lessons. Secondly, the methodology component of the course will provide teachers with
the knowledge of the underlying CLIL principles and many practical ideas for their CLIL lessons.
COURSE REQUIREMENTS:
Teachers attending this course must have a minimum level of A2 spoken English (Pre-Intermediate or
higher).
PREPARATION:
Each applicant will be asked to complete a questionnaire before the course starts. This will enable us to
assess to the participants' needs. Each applicant is required to bring to class some materials related to the
subject they would like to teach in English e.g. texts on a specific topic, related pictures and online
materials, etc. Preferably the texts should be already in English. This material will be used to create CLIL
materials.
COURSE OUTCOMES:
Participants will:
- brush up their English
- have the opportunity to practise English and gain confidence
- engage in a number of activities that can in turn be used in the classroom
- gain confidence in teaching through English
- become more familiar with CLIL methodology
- be better able to plan lessons using CLIL methodology
- be provided with some hands-on activities and ideas
UNITS:
The course will include the following units:
A) Language Development
- Language awareness: exploring and building up lexical and grammatical areas
- Developing the four languages skills: Listening, Speaking, Reading and Writing
- Communication skills: gaining confidence and fluency
- Phonology: working on stress, rhythm, intonation and phonetic sounds and symbols
- Increasing awareness of key methods and approaches used in English Language Teaching
- Experimenting with classroom techniques e.g. using authentic materials, using ICT, etc.
B) CLIL Methodology
- History of CLIL
- An overview of different CLIL approaches
- Language, cognitive and learning skills awareness
- Intercultural awareness in CLIL
- Support strategies to help students improve in all four language skills while learning other subjects
- Adapting textbook and authentic materials for CLIL lessons
- CLIL Lesson planning
- Using online material
- Creating own CLIL materials
- Hands-on ideas and activities for CLIL lessons
- Assessment and evaluation in CLIL
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SAMPLE PROGRAMME (from Monday to Friday):
- 9:00-12:30 Language Developement
- 13:00-14:30 Methodology - CLIL
* On Monday between 9:00-10:30: Registration. Quick diagnostic test. Introduction. Getting to know the
participants.
** Our reduced hours policy applies in the case of 3 or less course participants.
OTHER INFORMATION:
- Lessons per week: 20 lessons (Language Development) + 10 lessons (CLIL Methodology)
- Lesson duration: 1 lesson = 45 minutes
- Minimum age: 21+
- Class size: maximum 12
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-10.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
1 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

700 EUR

428 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

760 EUR

368 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

615 EUR

513 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

675 EUR

453 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

730 EUR

398 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

670 EUR

458 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

770 EUR

358 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

710 EUR

418 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

605 EUR

523 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

635 EUR

493 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 435 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 693 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

435 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

700 EUR
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kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

760 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

615 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

675 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

730 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

670 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

770 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

710 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

605 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

635 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 110.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 110.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
24-06-2023--04-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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