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Ve dnech 14. - 25. září 2015 jsem se po mnoha letech posadila do školní lavice jako studentka
v jazykové škole AM Language Studio ve Sliemě na Maltě. Tento kurz jsem si vybrala, protože vyučuji
angličtinu. Zprostředkovala mi ho agentura Jazyky v zahraničí, Kutná Hora. Tato agentura mi také
zařídila ubytování s polopenzí v hostitelské rodině u paní Pat Dowling, Graham Court, Graham Street,
Sliema a zpáteční letenku Praha-Luga. Také jsem si objednala službu vyzvednutí na letišti a odvoz na
letiště taxíkem při příletu a odletu. Vše perfektně fungovalo.
S ubytováním, polopenzí i dopravou jsem byla velmi spokojená. Paní domácí dobře vařila a ráda
konverzovala. Do školy jsem chodila pěšky. Cesta mi trvala 10 minut.
Vyučování jsem měla každý den od 9 do 12.30 a od 16 do 16.45 hodin.
Dopolední výuka probíhala pod vedením zkušené, velmi milé učitelky Danielle ve skupince 5 ( druhý
týden 9) studentů. Vyučování mi vyhovovalo, protože jsme diskutovali o
živých tématech současného světa, srovnávali jsme výuku angličtiny
v různých zemích Evropy, posuzovali jsme varianty angličtiny, pracovali
jsme s učebnicí.
Odpolední intenzivní hodiny s lektorkou Tessou jsme věnovaly hlavně
zdravotnické angličtině. Dostala jsem materiály, které budu využívat při
výuce ve svých hodinách.
Poslední den výuky jsem obdržela certifikát o účasti na jazykovém kurzu.
Během celého týdne a o víkendu škola nabízela doprovodný program
s výlety a zábavou. Tyto aktivity slouží k vzájemnému poznání studentů celé
školy. Účastnila jsem se Welcome Party, Outdoor Cinema Night a výletů na
ostrovy Gozo a Comino, do Marsaxlokk, St. Peter´s Pool, Mellieha Bay.
Několikrát jsem navštívila Vallettu.

Jazykový kurz byl pro mě velkým přínosem v profesní i osobní rovině. Výuka byla vedena zajímavě,
čerstvě. Oprášila jsem si svoji angličtinu v hodinách ve škole i při mimoškolních setkáních se
spolužáky z různých koutů Evropy. Mnohé nápady i materiály budu využívat ve výuce.
Cením si toho, že jsem měla možnost poznat kulturu ostrova a příjemné, pohodové a vstřícné
obyvatele Malty. Jsem velmi vděčná vedení školy a organizátorům grantu za to, že jsem se mohla
jazykového kurzu na Maltě zúčastnit. Účast na projektu Erasmus + vřele doporučuji všem svým
kolegům.
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