
 

Závěrečná zpráva, Erasmus + 

Jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Kaválek 
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Termín konání mobility: 10. – 24. červenec 2021  

Místo konání:IELS - Sliema, Malta 

Jazykový kurz angličtiny - IELS v Sliemě na Maltě: 

Díky grantu z projektu Erasmus+ jsem měl možnost se zúčastnit jazykového kurzu pro učitele v Sliemě 

na Maltě. Na pobyt jsem odjížděl s tím, že bych si rád zopakoval a obnovil jazykové dovednosti a 

znalosti pro případné další metodické kurzy (například CLIL), které jsou obvykle v angličtině. 

V jazykové škole IELS jsem byl zařazena do kurzu pro mírně pokročilé mluvčí dospělého věku. Kurz byl 

rozdělen na dvě dopolední části, které se však od sebe příliš nelišily. Celkem jsem absolvoval 20 

vyučovacích hodin týdně. Na oba dopolední bloky jsme měli vyučujícího Vessala Maaniho. Hodiny 

byly vedené velmi dobře metodicky a lektor se vždy dokázal přizpůsobit našim zájmům a potřebám a 

současně rozdílné úrovni jednotlivých žáků. Procvičovali jsme jak gramatiku, tak i slovní zásobu a 

komunikační dovednosti. Používali jsme učebnice National Geographic i další materiály, které nám 

lektor nosil nakopírované, respektive později posílal na email. Bohužel do naší výuky v průběhu mého 

pobytu zasáhla covidová nařízení Maltské vlády, takže jsme více než polovinu kurzu fungovali v  online 

režimu. Kromě jazykových dovedností jsem s vyučujícím, který brzy zjistil, že jsem také učitel, často 

probíral způsob a metody výuky jazyka, které se mu osvědčily.  

V kurzu nás bylo celkem 14 žáků, většina studentů byla z Japonska a Jižní Koreje, ovšem mezi 

spolužáky patřila také jedna Češka, Francouzska a studentka z Brazílie. Díky tomuto pestrému složení 

národností jsme si mohli navzájem také vyměňovat zkušenosti z různých zemí a kultur. Protože 

jedním z probíraných témat bylo i školství, bylo zajímavé sledovat, jak se liší vzdělávání v mnoha 

různých kulturách. Velmi jsem ocenil možnost cestovat se spolužáky v odpoledních hodinách po 

ostrově Malta, kde jsme mohli konverzovat a procvičit tak získanou slovní zásobu. Samozřejmě jsme 

se na cestách potkávali i s místními obyvateli a mohli jsme si oživit a zdokonalit naše jazykové 

dovednosti. 

O absolvování kurzu jsem obdržel certifikát IELS. Kromě učebnice angličtiny, kterou jsem si odvezl 

domů, jsem měl možnost na závěr kurzu navštívit našeho vyučujícího Vessala Maaniho a podělit se 

s ním o učitelské zkušenosti u nás i na Maltě. 

Kurz byl pro mě osobně velikým přínosem nejen v rámci učitelské profese, ale rozvinul mé 

dovednosti, které se mi budou dozajista hodit i v soukromém životě. Hlavní smysl tohoto kurzu však 

vidím v dalších možnostech obohacování metodických dovedností, nutných pro kvalitní výkon 

učitelské profese, které se mi díky lepšímu osvojení anglického jazyka následně otevírají. Jedná se 

nejen o CLIL, ale i další metodické kurzy, například v rozvíjení mediální gramotnosti studentů. 

 

 

 



 

 

Hlavním městem Malty je Valleta, která je ze Sliemy co by kamenem dohodil.  

 

Jedním z prvních cílů našich toulek na Maltě byly antické vykopávky ve městě Mdina.  



 

 

Protože většina výuky probíhala online formou přes aplikaci Zoom, přikládám fotografii obrazovky.  



Mosta a její chrám 

proslulý jednou z největších kopulí na světě. Během druhé světové války byl zasažen leteckou pumou 

během bohoslužby, ta ovšem nevybuchla a chrám tak zůstal zachovaný.  



 

Jeden z nejznámějších chrámů ve Valletě, kde se nachází slavné Carravagiovy kresby. Jedná se o 

chrám sv. Pavla, původní titulní chrám řádu Maltézských rytířů. 

 

Jedna ze závěrečných fotografií se záběrem na téměř celý ostrov Malta z návrší ve městě Mdina. 


