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Daný kurz jsem si vybrala s cílem zlepšit aktivní znalost angličtiny, seznámit se s moderními 

trendy ve výuce jazyků, poznat skotskou kulturu a dozvědět se více o vzdělávacích systémech 

a výuce jazyků v jiných evropských zemích. Mým cílem bylo získané dovednosti aplikovat ve 

vlastní výuce a podělit se o ně s kolegy. 

 

Jazyková škola CES Edinburgh nabízí studentům vedle kvalitní výuky i velmi dobré zázemí, 

možnost zapůjčení materiálů k samostudiu a bohatý společenský program. Ve škole jsem byla 

zařazena do skupiny 12 studentů, kterou z velké části tvořili kolegové z Polska a Maďarska. 

Díky tomu jsem měla možnost poznat vzdělávací systémy dalších středoevropských zemí. Ve 

skupině jsem byla jedinou účastnicí z České republiky, a tak jsem měla jedinečnou možnost 

po dobu dvou týdnů fungovat jen pomocí angličtiny.  

 

Samotný kurz hodnotím velmi pozitivně. Jeho hlavní náplň byla metodologie a rozvoj jazyka. 

Díky skvělé lektorce jsme ale měli možnost hovořit i o dalších aktuálních tématech týkajících 

se výuky, jako například o tzv. blendedlearning, distanční výuce, metodě CLIL aj. Dvakrát 

týdně jsem měla možnost zúčastnit se kulturně zaměřených hodin, ve kterých jsem se 

dozvěděla více o školském systému ve Skotsku a Velké Británii, současné sociální a politické 

situaci ve Skotsku nebo např. zapojení literatury do výuky jazyka. Přestože jsem studium 

učitelství anglického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně dokončila poměrně nedávno, 

kurz mi umožnil zopakovat si již známé principy výuku, stejně jako poznat nové metody.  

 

Získané dovednosti jsem hned od začátku školního roku začala využívat k hodinách jazyka. 

V rámci plánovaných akcí na školní rok jsme se s kolegyněmi, které se také účastnily 

zahraničních kurzů, domluvily na organizaci CLILDaye. V rámci projektu Šablony se plánuji 

zapojit do projektu inovativního vzdělávání a nabyté dovednosti zúročit během tandemové 

výuky a aktivizačních metod výuky. Společně s vyučující španělského jazyka plánujeme 

výměnný pobyt se školou z Barcelony, který bude zaměřený na rozvoj komunikačních 

dovedností v angličtině. Myslím, že i při jeho plánování a realizaci uplatním získané 

zkušenosti.  

 

Kurz ve Skotsku hodnotím velmi přínosně. Mým cílem do budoucna je zúčastnit se dalších 

podobných kurzů. Ráda bych se zúčastnila kurzů zaměřených na metodologii a metodu CLIL 

(v anglicky mluvících zemích), mám také zájem o jobshadowing (ve Finsku). Ráda bych se 

také zúčastnila kurzu zaměřeného na zeměpis nebo matematiku, nabídka těchto kurzů ale 

bohužel není tak široká, jako v případě jazyků.  

 

 


