
 

Účastník: Mgr. Hana Žampachová 

Termín konání mobility: 18. červenec 2022 – 29. červenec 2022 

Místo konání: CES, Edinburgh, Skotsko 

Kurz: jazykově metodický kurz pro učitele angličtiny 

Časová dotace: 25 hodin angličtiny týdně 

Na kurz jsem odjížděla s cílem zlepšit své jazykové vybavení, seznámit se se skotskou angličtinou,  

kulturou a hlavně s inovativními a moderními metodami ve výuce jazyka.  Očekávala jsem zlepšení 

mých komunikačních schopností, chtěla jsem se seznámit s kulturou, historii, jazykem, lidmi, životní 

úrovní a přírodou Skotska. Mým cílem bylo využít všech těchto nabytých zkušeností a dovedností ve 

výuce a předat moje zkušenosti žákům.  

Ve škole jsem byla zařazena do skupinky osmi dalších učitelů a společně jsme absolvovali všechny 

vyučovací hodiny. Výuka byla vždy od pondělí do pátku ve dvou blocích: dopolední a v úterý a ve 

čtvrtek odpolední. Ve škole kladli důraz na to, aby nás seznámili právě s historií a kulturou Skotska a 

metodikou výuky, tomu byl věnován jeden celý dopolední blok. Velmi zajímavá byla přednáška o 

kulturních rozdílech mezi Skotskem, Anglií a USA. Překvapilo mě, jak Skotové vnímají sami sebe. Velká 

část našich hodin byla věnována výuce výslovnosti. Dostali jsme spoustu zajímavých materiálů a 

odkazů pro výuku výslovnosti. Toto jsem ihned využila ve výuce i pro mé další samostudium. Velkým 

přínosem pro mě byly komunikační hry, které lze využít ve výuce.  

V rámci naší skupiny jsem velmi ocenila i vzájemné sdílení pedagogických zkušeností a zvyklostí v 

jiných zemích EU.  

Kurz a celou zkušenost z pobytu ve Skotsku hodnotím velmi pozitivně, nemohu říci, že by mě něco 

zklamalo nebo neuspokojilo. Jedině snad skutečnost, že život ve Skotsku je poměrně drahý, 

především doprava, jídlo a vstupy do některých památek. Organizace a náplň kurzu naprosto splnilo 

moje očekávání a přesně odpovídalo informacím od poskytovatele kurzu. 

Co se týče mých dalších cílů v oblasti sebevzdělávání, ráda bych pokračovala ve využívání projektů EU 

a chtěla bych navštívit v rámci aktivity Job Shadowing nějakou jinou školu. 



 

 

 

                 


