Clil4U ġiet iffinanzjata bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni tirrifletti biss l-opinjonijiet tal-awtur, u l-Kummisjsoni ma’ tistax tinżamm
responsabbli għall-kwalunkwe użu tal-informazzjoni li tinstab hawn ġew
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Il-kors ġie stabbilit lejn aktar kooperazzjoni u qsim tar-riżultati

Il-proġett Clil4U ser jassisti l-implimentazzjoni tal-CLIL fi skejjel primarji u
f’kulleġġi vokazzjonali permezz ta:
- 6 vidjows promozzjonali li juru kif jintuża il-CLIL fil-klassijiet
- 48 xenarju ta’ CLIL lesti sabiex jintużaw kompluti b’istruzzjonijiet u materjali
- Kollezzjoni ta’ materjali onlajn u links b’kummenti għar-riżorsi
- Materjal konsultattiv u informattiv li għandu jiġi użat għall-inklużżjoni talġenituri tat-tfal tal-iskejjel primarji fil-proċess tal-CLIL.
Sabiex jippreparaw il-kontenut u l-għalliem għall-implimentazjoni tal-CLIL
il-proġett ser:
- Jiżvillupa kors għall-għalliema dwar l-applikazzjoni tal-CLIL
- Jiżvipluppa korsijiet tal-lingwa onlajn għall-għalliema tal-konetnut (sabiex jiġi
żgurat il-livell tal-lingwa meħtieġ)
- Joffri testijiet prattiċi u ċertifikazzjoni ta’ livell fil-lingwa skont is-CEF lillgħalliema tal-kontenut
Ir-riżultati kollha huma CopyLeft u jistgħu jiġu użati minn kull istitutzzjoni.
L-istituzzjonijiet tat-taħriġ għall-għalliema fis-sħubija u partijiet assoċċjati
ser ikompli joffri sistema ta’ korsijiet qabel is-servizz u matul is-servizz, wara
l-perjodu tal-proġett.
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- Materjal konsultattiv u infomattiv li għandu jiġi użat għall-inklużżjoni
tal-ġenituri tat-tfal tal-iskejjel primarji fil-proċess tal-CLIL.
- Manwal/gwida tal-CLIL
- Kors tal-lingwa onljan għall-għalliema tal-kontenut
- Kors tal-għalliema dwar il-metodoloġija tal-CLIL, u għall-għalliema
tal-konenut b’kors tal-lingwa li jwassal għat-testijiet ta’ prattika (b’konsultazzjoni dwar kif ittejjeb il-livell) u ċertifikazzjoni skond is-CEFR.

L-għanijiet tal-proġett: Sabiex jiġi promoss/tiġi permessa l-implimentazzjoni tal-CLIL fl-iskejjel primarji u fil-kulleġġi vokazzjonali, il-proġett
ser jiżviluppa materjali li jappoġġjaw CLIL li jvarja minn informazzjoni
u inklużjoni tal-ġenituri (speċjalment fl-iskejjel primarji) / ħaddiema
(għall-kulleġġi vokazzjonali) permezz tal-kreazzjoni ta’ xenarji eżemplari
appoġġati minn banek ta’ materjal onlajn, vidjows promozzjonali li jesibixxu ix-xenarji użati fil-klassi tas-setturi mira, sa korsijiet minn għalliema
mmirati lejn għalliema tal-kontenut u tal-lingwi.
Razzjonal: Il-ħtiġijiet tal-proġett huma bbażati fuq diversi rapporti, eż.
Eurydice “Tagħlim Integrat tal-Kontenut u Lingwa (CLIL) fl-Iskola flEwropa 2006” liema “Fatturi li jinibixxu implimentazzjoni ġenerali” jindika għall-bżonn ta’ taħriġ lill-għalliema tal-lingwi fil-ħiliet speċjaliżżati,
bżonnjuzi sabiex jipprovdu il-CLIL waqt il-programmi ta’ taħriġ inizjalli
u dak matul is-servizz iddedikati għall-metodi użat sabiex jiġi magħllem
suppett fl-lingwi oħra.
Il-prodotti pjanati huma:
- 48 xenarji tal-CLIL lesti sabiex jintużaw kompluti bl-istruzzjonijiet u
materjali
- 6 vidjows promozzjonali li jesibixxu il-CLIL użat fil-klassijiet
- Kollezzjoni onlajn ta’ materjali u links bil-kummenti għal-riżorsi fil-

Ix-xenarji ser jiddeskrivu moduli b’konsultazzjoni dwar xi metodi u
dwar kif taqsam il-biċċiet tax-xogħol bejn l-għalliema f’tim tal-CLIL,
flimkien ma’ materjal lest sabiex jiġi użat. Għall-iskejjel primarji, ixxenarji ser ikunu ibbażati fuq kurrikula nazzjonali u ser ikopru suġġetti
bħal matematika u l-arti kif ukoll proġetti b’tematika li jkopru diversi
suġġetti. Tnejn minn dawn ser jitrattaw il-ħajja u t-tradizzjonijiet ġewwa
żewġ pajjiżi oħra (DK/IT/SP), sabiex l-istudenti jitgħallemu frażijiet,
kanzunetti, logħob etċ. minn dawn il-pajjiżi. Għall-kulleġġi vokazzjonali
ix-xenarji ser ikopru kontenut minn regolamenti tal-elettrika, l-ewwel
għajnuna, fiżika umana, suġġetti mediċi, etċ...
Is-6 vidjows ser juru 3 xenarji minn kull settur, u ser jservu kemm bħala
gwida prattika kif ukoll bħala introduzzjoni friska għall-CLIL.
Il-mnawal tal-CLIL ser jirreferi għall / jagħmel użu minn xenarji u vidjows u mill-bank ta’ materjal sabiex juri l-attrazzjoni tal-CLIL u jelimina
xi wħud mill-ostkali magħrufa għall-implimentazzjoni b’suċċess talCLIL.
Manwali, materjal promozzjonali, u sottotitli tal-vidjows jew il-verżjoni
akustika ser ikunu fil-lingwi tas-sħubija kollha kemm huma. Il-bank ta’
materjal ser ikollu informazzjoni / deskrizzjoni bl-Ingliż, pero’ il-bank ser
jkopri wkol riżorsi tal-CLIL fl-lingwi oħra, allura, fejn hu adattat, dawk
il-lingwi ser jiġu użati.

