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Ve dnech 8.6. – 12.6. 2015 jsem se zúčastnila jazykového kurzu angličtiny
v rámci projektu Erasmus+ v jazykové škole AM Language Studio ve Sliemě na
Maltě.

Cílem tohoto jazykového pobytu na Maltě bylo zlepšení mých jazykových
znalostí a dovedností a následné využití získaných poznatků při výuce.

V současné době vyučuji němčinu jako druhý cizí jazyk na lyceu a na VOŠ,
moji studenti a žáci ovládají angličtinu, a proto mohu při výuce využívat
podobnosti obou jazyků a metody práce, které jsou jim známé z hodin
anglického jazyka. Zdokonalení znalosti anglického jazyka považuji zároveň za
velice důležitou formu samostudia a velké obohacení mého nejen profesního
života.
Ke studiu jsem si vybrala středně velkou školu AM Language Studio na Maltě,
s výběrem mi velmi pomohla organizace Jazyky v zahraničí, s.r.o., která na
základě mých požadavků našla kurz, který by mi vyhovoval, ubytování a
zajistila zpáteční letenku. Zvolila jsem intenzivní kurz v malé skupině, což
v praxi znamenalo 6 hodin angličtiny denně v pětičlenné skupině.
Na Maltu jsem přiletěla 6. 6. 2015 ve 23.20 hodin. Vzhledem k tomu, že jsem si
objednala transfer z/na letiště, čekal na mě řidič a dovezl mě do hostitelské
rodiny, kde již byla ubytovaná kolegyně Petra Toboříková, která přiletěla jiným
letadlem odpoledne. Pokoj v domě paní Doreen Cassar se na týden stal naším
domovem. Ubytování v hostitelské rodině jsem si vybrala proto, že jsem chtěla
poznat život na Maltě jinak než z hotelového pokoje, a také proto, že konverzace
v rodině byla další příležitostí k procvičování angličtiny v běžných
každodenních situacích.
Neděli 7. 6. 2015 jsme využily k prohlídce města a vyrazily jsme i na vzdálenou
stranu ostrova na pláž Sun Bay, kde nás přivítaly vlny Středozemního moře.
V pondělí jsem se plna očekávání dostavila do školy. Vzhledem k tomu, že test
jsem vyplnila on-line, ocitla jsem se po úvodním setkání a seznámení se školou
konečně ve „své“ třídě. V naší pětičlenné skupině byly čtyři národnosti – kromě
české slovenská, italská a německá, což znamenalo, že následující týden byla
naším jazykem angličtina.
Výuka probíhala každý den od 13.00 do 18.30 hodin, ve třech dvouhodinových
blocích. První dva vedla zkušená učitelka Monika Pace, třetí dvouhodinovku
nazvanou Mini-Group Intensiv vedl učitel Marlon Savin. Půlhodinové přestávky
jsme trávili v odpočinkové zóně na střeše školy, kde bylo možné koupit si kávu,
chlazené nápoje a občerstvení a kde jsme měli možnost setkat se se studenty
z jiných tříd a skupin.

Zatímco v prvních dvou blocích jsme pracovali s učebnicí a různými pracovními
listy formou nejrůznějších cvičení včetně konverzace a poslechových cvičení,
v posledním bloku se jednalo hlavně o diskusi, argumentaci a vyjádření
vlastního názoru. Výuka byla rozmanitá a nesmírně zajímavá, ale také náročná
na soustředění. Zároveň pro mě bylo příjemně nezvyklé ocitnout se po mnoha
letech opět v pozici studenta.

V dopoledních a večerních hodinách škola nabízela další doprovodný program,
kterého jsme se mohli účastnit – procházku městem, uvítací večírek, filmový
večer, výlet do hlavního města Valetty apod. Všechny tyto doprovodné akce
nabízely další příležitosti k setkání a ke konverzaci.

V poslední den výuky jsme obdrželi certifikát o účasti na jazykovém kurzu
s počtem absolvovaných hodin a dosaženou úrovní. Při loučení nikdo z nás
neskrýval dojetí, strávili jsme společně nezapomenutelný týden.
V sobotu 13. 6. odpoledne mě školní automobil dovezl na letiště a v 20.05 hod.
jsme přistáli v Praze.
Jazykový kurz byl pro mě velkým přínosem jak v profesním, tak v osobním
životě. Výuka rodilých mluvčích byla velmi inspirující, a tak jsem si kromě
zlepšení úrovně angličtiny dovezla i spoustu nových nápadů a forem práce, které
budu používat ve svých hodinách.
Jsem vděčná vedení naší školy a organizátorům grantu za to, že jsem se mohla
jazykového kurzu zúčastnit, a podobnou příležitost bych přála a doporučila
všem kolegům.
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