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V dňoch 25.8. - 1.9. 2019 som absolvovala odborné vzdelávanie zamestnancov v hlavnom meste 

Škótska Edinburghu vo Veľkej Británii. Absolvovala som jazykový kurz „Effective Communication and 

Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture“.  

Bývala som cca 30 minút od centra u jednej novinárky, ubytovanie mi vybavila jazyková škola, ktorú 

som navštevovala. Každý deň som sa presúvala do školy, ktorá bola situovaná v centre mesta. Našu 

skupinu tvorila skupina učiteľov z viacerých krajín Európy, bola tam dokonca i učiteľka z Japonska. 

Tvorili sme dobrý tím, keďže sme mali rovnaké ciele – dozvedieť sa čo najviac o živote 

v Škótsku, rozšíriť si slovnú zásobu hlavne o frázy a slang a naučiť sa nové techniky vo výučbe 

anglického jazyka. Veľmi ma potešilo zistenie, že všetci učitelia ovládali jazyk na úrovni C1 i C2, hoci 

potrebná znalosť bola na úrovni B2. Tento fakt zaručil, že nikto nebol jazykovo limitovaný a taktiež 

naši lektori Marc a Mark nemuseli voliť ľahšiu a pomalšiu formu rozprávania. Nemuseli sa taktiež 

zameriavať na gramatický aspekt jazyka a viac času venovať rôznym aspektom výučby a života 

v krajine. Taktiež sa učitelia z rovnakých krajín nerozprávali ich jazykom a volili iba anglický jazyk. Toto 

bol už problém v spoločenskej miestnosti, kde bolo podávané občerstvenie počas prestávok. Na 

kurzoch bolo veľké množstvo učiteľov z Poľska, ktorí používali iba ich rodný jazyk. 

V dopoludňajších hodinách boli hodiny zamerané hlavne na výučbu anglického jazyka, zameranie 

bolo hlavne CLIL, internet a počítače na hodinách, rôzne aktivity. V poobedňajších hodinách boli 

hodiny zamerané na slang a frázy. Učili sme sa tiež o spoločnosti, v ktorej rezonovala téma  o Brexite, 

čo nás veľmi zaujímalo a viacerí z nás išli do VB, aby sa dozvedeli o danej téme čo najviac. Pohľad 

škótskej spoločnosti na túto otázku bol veľmi zaujímavý. Väčšina Škótov, s ktorými som sa stretla bola 

proti Brexitu a ak by aj nastala táto situácia, Škótsko by sa určite snažilo o nezávislosť od Anglicka. 

Vyučovanie začínalo každý deň o 9:00, prebiehalo v 90 minútových blokoch. Po doobedňajšom 

vyučovaní nasledoval obed, ktorý som väčšinou riešila suchým obedom a pobytom v parku, ktorý bol 

veľmi pekný. Počasie bolo slnečné a teplé prvé 4 dni, potom bolo daždivo. 

Po obede nasledovalo poobedňajšie vyučovanie do 14:30 a potom škola poskytovala program 

v podobe prehliadky mesta, rôznych pamiatok ako napr. Rosslin Chapel, George House, vo večerných 

hodinách stretnutie v pube so škótskymi tancami, ktoré sme si i my vyskúšali. Jeden večer bola 

dokonca i možnosť zúčastniť sa ochutnávky whisky. 

Počasie bolo prekrásne, pršalo len dva dni z celého pobytu. Preto som sa rozhodla navštíviť viacero 

miest a samozrejme škótsky vidiek, ktorý ma najviac prekvapil. Bol nádherný, o každý kúsok zeme 

bolo postarané, mnoho oviec, ktorých je raz toľko ako obyvateľov. Videla som Kelpies, jazero 

Lochmond  a národný park, hrad Stirling a mnoho zaujímavých miest. Anglický vidiek nie je dotknutý 

výstavbou hotelov ako Slovensko. Taktiež som videla škótske pobrežie. 



Na hodinách sme sa naučili využívať internet na hodinách anglického jazyka, existuje veľké množstvo 

web stránok, ktoré poskytujú široké možnosti. Žiaci sa radi učia pomocou týchto technológií, sú im 

bližšie ako knihy a časopisy. Používali sme i aplikácie ako napr. Socrative, tvorili sme príbehy 

pomocou drevených kvádrov atď. 

Čo sa týka využiteľnosti učiteľských kompetencií, budem sa snažiť preniesť škótske zvyky a tradície do 

vyučovania.  

Všetky aktivity, ktoré som opísala vo svojej správe, sú prínosom pre môj profesionálny aj osobnostný 
rast. Lektori boli výborní, priniesli veľa nových inšpiratívnych nápadov a súbory aktivít a námetov na 
činnosti, ako aj teoretické poznatky z oblasti škótskej kultúry, života a jazyka. Verím, že mi kurz  
pomôže zvýšiť kvalitu výučby, odovzdať mojim žiakom získané vedomosti a zručnosti. Rozhodla som 
sa, že budem žiakov učiť aj cez históriu, kultúru a životné príbehy.  
 


