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MALTA - plným názvem Maltská republika

• Je vyspělá, hustě obydlená ostrovní země ve Středozemním moři. Jde o nejmenší členskou 
zemi Evropské unie. Žije zde půl milionu obyvatel. Leží 80 km jižně od Itálie.

• Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní udělala důležitý obchodní uzel.  

• Hlavním městem je Valetta. Historickým hlavním městem je Mdina. Úředními jazyky 
jsou maltština a angličtina.

• Přes 90 procent obyvatel jsou katolíci a katolicismus je také státním náboženstvím.

• Bývalá britská kolonie Malta získala nezávislost 21. září 1964 a 13. prosince 1974 se prohlásila 
nezávislou republikou, zůstala však i nadále členem Britského společenství (Commonwealth of
Nations). Od 1. května 2004 je Malta členem EU.

• Skládá se z následujících obydlených ostrovů: Malta, Gozo, Comino.



METODICKÝ KURZ PRO UČITELE ANGLIČTINY 
ALPHA SCHOOL OF ENGLISH 

Arznell Street, St. Paul's Bay, Malta

Tento metodický kurz byl zaměřený prakticky na  
zlepšení pedagogických dovednosti účastníků.  
Účastníky naučil nové metody a formy práce, a tak 
podpořil nové strategie učení účastníků v práci s 
mladými studenty angličtiny. Jeho cílem bylo 
poskytnout zábavné a praktické nápady od 
profesionálního lektora kurzu, kde potom všichni 
účastníci mohli sdílet své osvědčené postupy a 
nápady. 



NÁPLŇ METODICKÉHO KURZU

Na začátku kurzu byl lektorem vytvořen plán a učební osnovy, ke 
kterým se v průběhu celého kurzu snažil dospět a naplnit tak 
očekávání účastníků. Kurz byl zaměřen na: 

• Plánování hodiny

• Metodiky výuky zaměřené na žáka

• Organizaci třídy 

• Práci se žáky se speciálními potřebami

• Využívání nových technologií a používání zajímavých učebních 
pomůcek

• Zábavné aktivity a zdroje pro učitele

• Zvýšení jazykového povědomí, nová forma jazyka



Kurz byl rozdělen do dvou týdnů. Celkem se ho zúčastnilo 11 učitelů - 5 z předškolního 
vzdělávání, 4 z  prvního stupně, 2 ze střední školy. / 3 ze Slovinska, 1 ze Španělska,            
5 z Itálie, 1 z Maďarska a 1 z České republiky/ 
První týden jsme byly pouze 3 a naše lektorka Maria, což bylo velmi všechny velmi 
přínosné – téměř individuální výuka. 
Druhý týden – přijelo 7 nových učitelek a lektorem byl Chris.   



ALPHA SCHOOL OF ENGLISH – poskytuje jazykové kurzy – úroveň A1 – C2, 
metodické kurzy pro učitele, školní klub s výukou angličtiny pro malé děti, …



NAŠE ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE – Colours in Malta / Patricie, Slovinsko a já/,
předání závěrečných certifikátů všem účastníkům



ST. PAUL‘S BAY - je turistické městečko, kde se 
uskutečnil metodický kurz v Alpha School of
English



1. MIMOŠKOLNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET – města Valetta a Mdina



2. MIMOŠKOLNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET - ostrov Gozo



TYPICKÉ JÍDLO A PITÍ  



• A CO JE PRO MALTU TYPICKÉ ? Obyvatelé Malty v minulosti zdobili dřevěné arkýře, 

dveře a okna výraznými barvami, např. modrou, zelenou, červenou barvou. 

Budovy jsou postaveny z kamene v italském stavebním stylu. 



ZDROJE

• https://www.google.com/maps

• https://alphaschoolmalta.com/

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta

• https://nearpod.com/

• https://edu.google.com/workspace-for-education/classroom/
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