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 Místo konání: Jazyková škola Inlingua, Edinburgh, 
Velká Británie

 Absolvované kurzy:

 Enhanced English Skills

 Teacher Training and Language Development

 Každý kurz obsahoval 22,5 vyučovacích hodin



 Tři části:

 Výuka obecné angličtiny (poslech, gramatika, slovní 
zásoba, výslovnost…)

 Konverzace

 Volitelný kulturní program (např. prohlídka města s 
průvodcem, výlet do Craigmillar Castle, výuka skotského 
tance Ceilidh)

 Využívaná učebnice – English File Upper-Intermediate

Kurz Enhanced English Skills



 Výuku hodnotím dobře, jelikož jsem měla možnost 
procvičit své znalosti, naučit se nová slovíčka či fráze nebo 
se dozvědět, která slovní zásoba se v běžné mluvě používá.

 V průběhu týdnu se výuky ujali různí učitelé. Díky tomu 
jsem měla možnost seznámit se s různými výukovými 
metodami i odlišným přízvukem, jelikož učitelé pocházeli 
z různých koutů Anglie. Velmi oceňují přístup vyučující, 
která pro každou práci ve dvojici dávala dohromady jinou 
dvojici účastníků, a proto jsme měli možnost se se všemi 
poznat a dozvědět se o nich více. Tento přístup plánuji 
využít i ve své výuce.

Hodnocení kurzu a jeho přínos



 Tři části:

 Metodická část (např. využití textu ve výuce, výuka 
výslovnosti, motivace žáků)

 Konverzace

 Volitelný kulturní program (např. návštěva Rosslyn
Chapel)

Kurz Teacher Training and Language
Development



 Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí, které 
plánuji využít ve výuce. Velmi kladně hodnotím to, že 
jsme měli možnost si aktivity sami vyzkoušet.

 Kurz rovněž nabízel prostor pro předávání zkušeností 
mezi přítomnými učiteli, což velmi oceňuji. Díky tomu 
jsem se například dozvěděla, s kterými aktivitami mají 
přítomní učitelé kladné zkušenosti či na které žáci 
reagují pozitivně.

Hodnocení kurzu a jeho přínos



 Celkově hodnotím kurzy velmi kladně. První týden jsem 
měla možnost oprášit své znalosti z oblasti gramatiky, 
v druhém týdnu jsem se dozvěděla spoustu užitečných 
věcí, které budu aplikovat ve své výuce. Za velký přínos 
také považuji své zlepšení v oblasti mluveného projevu. 

 Počet účastníků výuky byl max. 10. Tento počet vnímám 
jako pozitivum, jelikož každý měl možnost dostat se 
ke slovu. Účastníci pocházeli z různých koutů světa, a proto 
jsem měla možnost poznat jiné kultury.

Celkové hodnocení



Děkuji za pozornost.
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