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St Julian's - CLIL - Practical Methodology for Teachers
working with CLIL [ETI-CLI2]

Lokalizacja
Bogata historia Malty sprawia, że to idealne miejsce do nauki angielskiego. Przez ponad 160 lat wyspa była
brytyjską kolonią - ta historia odcisnęła swoje piętno na kulturze tego kraju. Malta pozostaje krajem
dwujęzycznym - z oficjalnymi językami: maltańskim i angielskim. Ten drugi używany jest tu na co dzień,
stąd tak duża popularność wyspy jako kierunku do nauki. Ludzie są mili, przyjacielscy, a sam kraj ma w
sobie tyle ciekawostek historycznych i kulturalnych, że nie można się tu nudzić!
Nasze centrum językowe znajduje się w samym sercu St. Julians, w pobliżu licznych kawiarni, sklepów i
najlepszych na Malcie restauracji. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach
wykładowych, wyposażonych w doskonałe pomoce naukowe. Uczestnicy szkoleń spędzają wolny czas w
przestronnym salonie studenckim z dostępem do kuchni studenckiej. W naszym centrum znajduje się
również pracownia komputerowa oraz biblioteka, gdzie można wypożyczyć podręczniki, czasopisma,
nagrania CD oraz płyty DVD.
Program szkolenia
DESCRIPTION OF COURSE CONTENTS:
This 1 week course introduces you to the principles of CLIL (Content and Language Integrated Learning)
and analyses CLIL teaching techniques, including practical ways of integrating CLIL into a classroom
teaching environment. During this course, teachers will look at the 5 Cs of CLIL, scaffolding for learners,
multimodality, assessment, and teaching aids in CLIL.
TARGET GROUPS:
The course is aimed at those in-service teachers in the primary, secondary and vocational sectors who are
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working with CLIL, or are about to apply CLIL in their teaching methodology. Participants need to be at a
B1 level of English.
PREPARATION:
After registration, partcipants on this course programme will receive:
- A pre-course questionnaire which will enable trainers to learn about the participants' teaching
backgrounds
- Information about the Europass Mobility Certificate
- A recommended reading list to prepare participants for various aspects of the course
- Information about Malta to prepare teachers for their cultural experience
OBJECTIVES:
- To explore the dimensions of CLIL and get an overview of the application of this discipline
- To review practical areas such as the 5 Cs of CLIL, cognition and thinking skills, scaffolding and
assessment for CLIL
- To enable teachers to design dual-purpose learning materials
- To experience the cultural heritage of Malta with its bilingual linguistic environment
METHODOLOGY:
- This course is taught interactively, with input sessions and collaborative work, both as pair and group
project work.
- The theory underpinning CLIL is discussed and each of the 5 Cs addressed and explored thoroughly.
- Assessment is discussed and participants will set up their own assessment grids.
- CLIL Methodology is explored, analysed and discussed, developing the participants' use of their
communication skills in English.
- Teachers are asked to reflect on the activities, inviting discussion with regard to their own knowledge and
skills, their approach to teaching today's students, and on adaptation of the course materials to their
teaching and learning situations and contexts.
- Exchange of participants' CLIL experiences and pedagogical knowledge is encouraged through networking
and discussion.
- Participants' own language skills are developed and feedback given where appropriate.
- Participants are also introduced to appropriate websites related to the further development of their
teaching skills and personal professional development.
FOLLOW UP:
- The course ends with an evaluation session, where teachers are asked to reflect upon the value of the
knowledge gained on the course.
- They are also encouraged in this session to come up with a Personal Development Action Plan, and select
activities which they would like to try out in their own classes or projects.
- They are invited to join the Teacher Training Facebook community, which allows networking and contact
with the trainers and fellow colleagues, and with participants from other courses.
- Participants are also encouraged to join communities for the current POOLS Projects, and other
school-related EU Projects, such as METHODS (Communicative Language Teaching Methods), TOOLS,
and CLIL4U.
- In addition, participants are given a post-course 3 month subscription to e-Learning online site to further
develop their language knowledge and skills.
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SAMPLE TIMETABLE:
1) Monday
- Icebreaker
- Introduction to CLIL Overview
- Overview of CLIL: Teachers' Aspirations
- THE 5Cs
- Discussing CLIL
- Dictogloss practice
2) Tuesday
- BICS and CALP
- TBL
- Bloom's Taxonomy
- Anderson and Krathwoh
- Thinking Skills: HOTS and LOTS
- Fat vs Skinny: Questions
3) Wednesday
- Competences Can Do's
- Bringing Culture/Community into the classroom
- Social Programme
4) Thursday
- Graphic Organisers
- Roles and Process
- Scaffolding and ZPD
5) Friday
- Assessment: Produce Evaluation Grid
- Conclusion and Reflection
- Week Review and Evaluation
PROGRAMME FEES INCLUDES:
- Tuition /Training ( 1 week) over 5 training days
- Social Programme including Half Day Guided Tours (to Malta's Capital City Valletta / to the old Medieval
City of Mdina)
- Airport Transfers : Shuttle Airport Transfers Arrival + Departure; from/to Malta Airport to /from
Accommodation (when booked through our school only!)
- Mobility Euro Pass Certificate
- End-of-Course Certificate
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 21×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: raz w miesiącu.
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
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rachunkami.
1 tyg.

kieszonkowe

kurs (21×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

975 EUR

153 EUR

kurs (21×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

805 EUR

323 EUR

kurs (21×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

835 EUR

293 EUR

kurs (21×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

955 EUR

173 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (21×60 min./tydz.) w cenie 500 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 628 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (21×60 min./tydz.)

500 EUR

kurs (21×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

975 EUR

kurs (21×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

805 EUR

kurs (21×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

835 EUR

kurs (21×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

955 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:
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (21, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (21, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (21, kurs+rezydencja 2 osob. BB)
10-06-2023--02-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (21, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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