
 

Klíčová aktivita KA101 – Vzdělávací mobilita osob - školní vzdělávání 

Projekt: Odborná angličtina pro stavební obor – Otevřené dveře do Evropy 

Č. 2020-1-CZ01-KA101-07771 

9. srpna 2021 – 20. srpna 2021 

Jazyková škola: GSE Gateway School of English, No.1 Bosfru Street, San Gwan, Malta   

Účastníci: Hana Dvořáková, Jiří Dvořák, Radka Fialová, Ivona Havlíčková, Miroslava Chaloupková, 

Vlasta Kostková, Zdeněk Menoušek, Petr Navrkal 

 

Kurz:  

 CLIL Methodology, IT Technology in English Lessons, Conversation in International Groups, 
Professional Language – Construction at C1 (60 lessons)  

Vyučující anglického jazyka - Havlíčková, Chaloupková 

Metodický kurz pro učitele anglického jazyka připravující učitele vyučující CLIL a poskytující 

metodickou pomoc k výuce odborných předmětů v cizím (anglickém) jazyce v  rozsahu 60 

hodin, které zahrnovaly:  

1. týden – využívání ICT zdrojů pro CLIL a hodiny anglického jazyka, konverzace na obecná 

témata 

- nástroje Google, užitečné aplikace pro mobilní telefony ve výuce, speciálně k práci ve 

skupinách 

- conventers – převádění formátů PDF do Wordu, využití QR kódu ve výuce, práce s 

výstřižky 

- příprava testů, quizů – Kahoot, Quizlet – také z pohledu studenta 

- třídění, hodnocení a využití online zdrojů k výuce, možnosti interaktivní tabule  

- odpolední konverzační témata – životní prostředí, konspirační teorie, žádání a 

poskytování rad, jídlo a závislosti 

2. týden – CLIL – metodika - teorie a praxe, angličtina pro konstrukční sektor 

- metodika CLIL – co je a není CLIL, 4 základní komponenty – 4C – content (obsah), 

communication (komunikace), cognition (poznání), culture (kultura) 



- trénink a metodiku plánování a příprav hodin, organizaci práce v hodinách 

s přihlédnutím k specifikaci skupin (početné třídy, integrovaní studenti) 

- mikrolekce na vlastní téma – 20 minut – ekologie – Životní prostředí Malty 

- architektura – Architektura Malty 

- využití ICT zdrojů pro CLIL hodiny  

- diskuse a sdílení zkušeností z Malty, kde probíhá bilingvní výuka a z našich CLIL vstupů 

- odborná angličtina připravená na míru dle zaměření naší školy – soustředili jsme se 

na témata: 

- materiály ve stavebnictví 

- dřevo 

- ocel, svařování 

- beton, železobeton 

- historie a současnost maltské architektury 

- stavebnictví v ČR a na Maltě 

 

 General English Course, Conversation in International Groups, Professional Language – 
Construction at A2 – B2 (60 lessons)  

Učitelé odborných předmětů -Dvořák, Dvořáková, Fialová, Kostková, Menoušek, Navrkal 

1. týden  

-  kurz všeobecné angličtiny v mezinárodních skupinách dle dosažené úrovně úrovně 

jazyka  

-  konverzace ve skupinách 

2. týden 

- dopoledne pokračování kurzů všeobecné angličtiny v mezinárodních skupinách dle 

dosažené úrovně úrovně jazyka  

- odpoledne - odborná angličtina připravená na míru pro 8 účastníků dle zaměření naší 

školy s tématy: 

- materiály ve stavebnictví 

- dřevo 

- ocel, svařování 

-  beton, železobeton 

- historie a současnost maltské architektury 

- stavebnictví v ČR a na Maltě 

Společné extra aktivity 

- Exkurze do hlavního města Valletty – architektura, kultura, historie 

- Návštěva prehistorických monumentů 

- Muzea – Válečné muzeum Valletta, Hagar Quim Museum, katakomby sv. Pavla 

- Gozo – krajina, venkovská architektura, zemědělské stavby 

- Mdina, Rabat – barokní architektura, exkurze 



 

Průběh kurzů  

První týden naše výuka probíhala ve více skupinách online. Učitelky anglického jazyka 

absolvovaly dopolední ICT ve výuce, odpoledne konverzační kurz úrovně C1. Ostatní byli 

rozřazeni do skupin dle jazykové úrovně – dopoledne probíhala výuka obecné angličtiny, 

odpoledne konverzace. 

Druhý týden vyučující angličtiny pokračovaly studiem metodiky a praxe používání CLILu ve 

výuce a ostatní pokračovali ve svých kurzech angličtiny dle dosažené úrovně. Odpoledne 

jsme se všichni sešli v jedné skupině k výuce angličtiny pro stavební sektor. 

Potkávali jsme se nebo přímo studovali se studenty z – Itálie, Japonska, Španělska, Mexika i 

Kolumbie. 

Výuka začínala každý den v devět hodin, končila v 14.30. Absolvované kurzy byly pro všechny 

účastníky a pro potřeby naší školy velkým přínosem, sdílené zkušenosti z CLILových hodin 

v porovnání s praxí na Maltě jsou velmi cenné. Díky malé skupině a individuálnímu přístupu 

lektorky vyučující anglického jazyka bylo skutečně možné procvičit používání ICT nástrojů. 

Účastníci kurzů všeobecné angličtiny prolomili zábrany mluvit, získali potřebné sebevědomí 

k používání anglického jazyka a výrazně osvěžili svoji jazykovou úroveň. 

Velmi oceňujme, že se podařilo realizovat klíčový kurz projektu - profesionální angličtiny pro 

stavební sektor, kde jsme pracovali na tématech – Materiály, Dřevo, Ocel, Sváření, Beton, 

Maltská architektura a Stavebnictví v ČR a na Maltě. Průběh tohoto kurzu naplnil očekávání 

projektu. Došlo k týmové spolupráci vyučujících odborných předmětů a učitelů jazyků, kde si 

kolegové vzájemně předávali zkušenosti, podporovali a doplňovali se. 

Cenná byla interakce s ostatními studenty i zaměstnanci jazykové školy. Velmi si vážíme 

možnosti nahlédnout do vzdělávacího systému Malty.  

Také zkušenost z prvního týdne, kdy výuka probíhala distančně, byla užitečná, z pohledu 

studenta jsme mohli zažít možné problémy a úskalí online výuky.  

Díky obsahu mobility a počtu účastníků doufáme v rozšíření počtu vyučujících používajících 

CLIL ve svých hodinách. Prezentace mobility, která proběhla po návratu rozšířila počty 

zájemců o CLIL a výuku anglického jazyka. Každý účastník projektu má také za úkol 

vypracovat a ve svých hodinách použít 3 CLIL vstupy. Těšíme se na následné sdílení 

zkušeností. 

Zapsala: Ing. Miroslava Chaloupková, garantka aktivit projektu, účastnice kurzu 

 

 

 


