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Egyedüli magyarként egy egyhetes módszertani képzésen vettem részt Máltán St. Julian’s 

városában. A kurzus célja az volt, hogy megismertesse a pedagógusokat a CLIL alapelveivel, gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeivel,  hogy segítsen abban, hogy a XXI.századi elvárásoknak megfelelően hogyan 

szakíthatunk a hagyományos pedagógiai elvekkel, módszerekkel, és hogyan lehetünk hatékony és jó 

„CLIL tanárok”. 

A kurzus szervezője az ETI (Executive Training Institute) volt. 8 résztvevővel indultunk, akik 

közül 4-en maradtak a képzés második hetére is, ahol az informatikai területtel ismerkedtek tovább.  

 

                           

 

Az egy hét során betekintést nyertünk a CLIL alapelveibe, megtudtuk, hogy ez a kifejezés 

pontosan mit is jelent, hogy mi a ’5 Cs’ (Cognition, Community, Communication, Content, 

Competences), vagyis melyik az az öt terület, amit meg kell vizsgálni minden óraterv készítésénél.  

Később ezt az öt területet elemeztük tovább egyenként is, átbeszéltük a CLIL tanítási technikákat, 

módszereket, célokat, és hogy mindezeket hogyan alkalmazhatjuk a gyakorlatban a tanítási órákon.  
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A kurzus egyik legnagyobb erőssége volt, hogy nagyon intenzív részvételt várt tőlünk. Egyetlen 

pillanatra sem lankadhatott a figyelmünk, mert minden elméleti vonatkozást azonnal át is ültettünk a 

gyakorlatba. Szinte egyáltalán nem dolgoztunk önállóan, hanem az esetek többségében páros munkát 

vártak tőlünk, és egy-két esetben csoportban is kellett tevékenykedni. Már az első napon, a 

bemutatkozás, és az első benyomások után egy párt kellett választani, akivel az utolsó napra az 

elsajátított ismeretek alapján egy közös óratervet kellett készíteni, amit együtt kellett prezentálni is. Az 

én párom egy lengyel kolléga volt, akinek a szakterülete a robotika, így egy olyan duplaórát terveztünk, 

amelyiknek az első órája egy 7-8 éveseknek tervezett technika óra volt, egy csoportmunkás robotépítés 

papírdobozokból és műanyag poharakból, míg a második órára a ROBOT témakörnél maradva Lego 

robot programozást terveztünk, a végén egy versennyel. Sok munkát fektettünk bele, a közös 

gondolkodás, ötletelés, a formába öntés, a prezentáció előkészületei közben észrevétlenül elsajátítottuk 

az elméleti ismereteket, folyamatosan használtuk az angol nyelvet, és közben egyre többet tudtunk meg 

egymásról, a másik ország kultúrájáról, oktatási rendszeréről, iskolai szokásairól, módszertanáról.  

 

                                   

 

Természetesen nem csak a tanulásról szólt ez az egy hét, hanem lehetőség nyílt Málta 

megismerésére is. Részt vettem az ETI által szerevezett vezetett kirándulásokon is, de kihasználva a 

lehetőséget több önálló utazást is beterveztem. Így megismerhettem a régi fővárost (MDINA), a 

jelenlegi fővárost, (VALLETTA), megcsodálhattam a mindössze 3 fős lakosságot számláló COMINO 

szigetén a Kék Lagúnát, Hop-on, Hop-off busszal bebarangoltam GOZO szigetét, és néhány kisebb túrát 

tettem a környező településekre is, hogy még jobban megismerjem a helyi kultúrát. 
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Úgy gondolom, hogy egy nagyon intenzív és hasznos hetet töltöttem Máltán. Sok új ismerettel, 

szép élménnyel gazdagodva tértem haza. A célom az, hogy mindazt, amit megtanultam, hasznosítsam a 

mindennapokban, és hogy az óráimat érdekesebbé, színesebbé, jobbá tegyem általuk.  

 

Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 


