
 

Účastník: Mgr. Tereza Konečná 

Termín konání mobility: 10. červenec 2022 – 23. červenec 2022 

Místo konání: Inlingua Edinburgh, Edinburgh, Skotsko 

Kurz: jazykový kurz Enhanced English Skills  

Časová dotace: 22,5 hodin angličtiny týdně 

Cílem mé účasti na kurzu bylo zejména zlepšení jazykových a komunikačních dovedností, navázání 

kontaktů k případné spolupráci s pedagogy z jiných zemí, seznámení se skotskou kulturou. Získání 

potřebné jazykové a komunikační výbavy vnímám jako klíčové pro absolvování dalších aktivit v rámci 

mobility EU. Nabytých jazykových a komunikačních dovedností mohu dále využít ve výuce (např. 

využití materiálů v angličtině, metoda CLIL). 

Výuka probíhala každý všední den ve dvou blocích: dopolední (3 h) a odpolední (1,5 h). Dopolední 

blok se soustředil na gramatiku a slovní zásobu, odpolední blok na konverzaci a ústní projev. Po 

skončení výuky byl každý den nabídnut odpolední nebo večerní kulturní program, který zahrnoval 

např. návštěvu galerií a muzeí, kostelů, prohlídku historického města, pub night, taneční večer 

s výukou skotských tanců. Účast byla dobrovolná. Program byl výborně připravený, proto jsem této 

nabídky většinou využila.  

V prvním týdnu jsem byla zařazena do skupiny jazykové úrovně B2, ve druhém týdnu jsem postoupila 

do skupiny s úrovní C1. Spolužáci byli z části učitelé z různých zemí EU (2x ČR, 2x Polsko, Itálie, 

Francie), kteří se kurzu stejně jako já účastnili v rámci programu Erasmus, z části lidé jiného povolání 

(Brazílie, Kuwait, Itálie, Německo, Japonsko). Vzájemné sdílení bylo obohacující. Týká se to nejen 

pedagogických zkušeností a rozdílů v systémech výuky v různých zemích, ale také kulturních 

odlišností a zvyků, které byly často náplní odpoledních konverzačních hodin.  

Zkušenost hodnotím velmi pozitivně a přínosně. Kromě znatelného pokroku v komunikačních 

schopnostech si cením zejména nových kontaktů, které jsem získala, a kulturního obohacení. Skotská 

kultura i příroda mi přirostly k srdci. Organizace i náplň kurzu odpovídají předem poskytnutým 

informacím a mému očekávání. 

V rámci sebevzdělávání bych se dále ráda zúčastnila stínování (job shadowing) na střední škole 

v zahraničí (např. ve Finsku, které je vyhlášené kvalitním vzděláváním) a letního kurzu zaměřeného na 

metodu CLIL. Letos absolvovaný jazykový kurz mi pro to bude dobrou průpravou.  

 

         


