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Projekt v rámci programu Erasmus +
Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním
vzdělávání
EC Malta, St.Julians
Ve dnech 6.7. – 17.7. 2015 jsem se zúčastnila intenzivního jazykového kurzu
angličtiny v rámci projektu Erasmus+ (Club 30+) v jazykové škole EC Malta v
St. Julians na Maltě (pobyt 4.7. – 18.7.2015).
Cílem mého pobytu na Maltě bylo zlepšení mých jazykových znalostí
angličtiny. Vyučuji němčinu jako druhý cizí jazyk na VOŠZ a SZŠ Hradec
Králové. Naši studenti mají jako první cizí jazyk angličtinu a při výuce němčiny
tak lze využívat podobností nebo naopak odlišností obou jazyků (slovní zásoba,
gramatické struktury), popř. pochopit důvod některých chyb, kterých se studenti
v němčině dopouštějí. Kromě toho je dnes angličtina hlavní dorozumívací jazyk
a její znalost je velice důležitá.
S výběrem školy mi pomohla pí Ďoubalová z agentury Jazyky v zahraničí
Kutná Hora. Ke studiu jsem si vybrala jazykovou školu EC Malta v St. Julien,
protože tato škola nabízela kurzy i pro starší klienty (Club 30+). Veškeré
náležitosti spojené s pobytem (letenka, pojištění, transfer do hostitelské rodiny,
pobyt) mi zajistila tato agentura.

Na Maltu jsem přiletěla v sobotu v noci 4.7.2015. Výuka ve škole začínala až
v pondělí, tak jsem neděli využila k alespoň částečnému poznání ostrova.
Absolvovala jsem okružní jízdu Maltou turistickým autobusem – modrá linka
(západní část ostrova). Zároveň jsem si zakoupila i jízdenku na červenou linku
(východní část ostrova) a jako bonus jsem dostala lístek na plavbu lodí „mezi
dvěma přístavy“. V autobusech byla k dispozici sluchátka, a tak bylo možno
poslouchat výklad o místech, kterými jsme projížděli, v 9 jazycích. Během svého
pobytu jsem tedy měla možnost poznat téměř celý ostrov.

Výuka ve škole začínala v pondělí dopoledne vstupním testem a prohlídkou
města. Zde jsem měla první příležitost k navázání prvních kontaktů s některými
studenty. V tomto termínu na škole studovalo v různých kurzech několik set
studentů z různých částí světa. V mých kurzech se vystřídali studenti z Ruska,
Ukrajiny, Francie, Švýcarska, Německa, Itálie, Turecka, Argentiny, Brazílie a
Libye.

Na základě výsledků testu a preferovaných oblastí výuky jsme byli rozděleni
do jednotlivých kurzů (max. 12 studentů). Já jsem si vybrala zaměření slovní
zásoba, výslovnost a komunikace. Kurzy začínaly každý den v 9.00 a končily
v 14.30. Rozděleny byly do 90minutových jednotek, polední přestávka 45 minut.

K výuce jsme obdrželi učebnici „SPEAKAUT Pre-inermediate“, avšak většinou
jsme pracovali s pracovními listy, které nám jednotliví vyučující rozdávali.
Všichni vyučující využívali k výuce interaktivní tabuli a kromě frontální výuky
především skupinovou práci ve trojicích. Dopolední výuka byla zaměřena vždy
k nějakému konverzačnímu tématu, které jsme pak procvičovali v různých
cvičeních, gramatikou počínaje a tvorbou např. vlastního textu či příběhu konče.

Kromě výuky nabízela škola každý den celou řadu doprovodných akcí a první
pondělí „Welcome Dinner“ pro studenty, kteří tento den zahajovali své kurzy.
Hned od začátku jsem tak měla možnost seznámit se s dalšími staršími
frekventantkami z jiných zemí, se kterými jsem pak trávila většinu večerů a tak
měla možnost uplatnit a zejména procvičit si v praxi své znalosti angličtiny.
Dalšími akcemi pořádaných školou, kterých jsem se zúčastnila, byla „Mdina By
Night“ a sobotní celodenní výlet na ostrov Gozo. Individuálně se svými přáteli
jsem navštívila hlavní město Malty Valettu. Každý den po výuce jsem chodila
k moři, které v tomto období mělo teplotu kolem 30 stupňů. U moře jsem psala
úkoly a učila se a v moři jsem uplavala spoustu kilometrů, neboť teplota vzduchu
se pohybovala okolo 40ͦ C.

Co se ubytování týče, zvolila jsem pobyt v hostitelské rodině, která již
dlouhodobě spolupracuje se školou. Byli to starší manželé, se kterými jsem měla
možnost další konverzace.
Poslední den výuky jsme obdrželi certifikát o účasti na kurzu s počtem
absolvovaných hodin a dosaženou úrovní znalostí.
S kurzem ve škole EC Malta i pobytem v hostitelské rodině jsem byla velice
spokojená. Všichni byli velice vstřícní a ochotní. Podařilo se mi navázat mnoho
přátelských spojení a díky internetu jistě zůstaneme v kontaktu.
Děkuji všem, díky nimž jsem měla možnost se tohoto kurzu angličtiny
zúčastnit. Byl pro mě velkou motivací k mému dalšímu studiu, a pokud mi to mé
finanční možnosti dovolí, určitě se podobného kurzu v budoucnosti zúčastním
znovu.
Jana Strausová
Hradec Králové, 24.8.2015

