
Sprawozdanie z kursu metodycznego w szkole językowej INLINGUA w Edynburgu 

 

 W dniach od 6 do 17 sierpnia 2018 roku przebywałam w wielonarodowym 

Edynburgu wraz z innymi zagranicznymi nauczycielami na kursie metodycznym „Erasmus+ 

for teachers”. 

 Kurs ten wybrałam ze względu na jego komponenty adekwatne do realizowanego 

przez moją placówkę projektu ”W stronę lepszej szkoły”. 

 Sesje w szkole zaczynały się o godzinie 9.30 i kończyły o 17. Kurs składał się 

z codziennych zajęć konwersacyjnych i metodycznych poświęconych danemu zagadnieniu 

jak  np. uczeniu metodą CLIL, uczeniu wymowy, czytania, słuchania, pisania, 

wykorzystania gier w edukacji, dramy, materiałów audiowizualnych i nowoczesnych 

technologii,  aktywizacji uczniów, itp. 

 Istotną  częścią kursu było przypomnienie nam zdobytej wcześniej wiedzy 

metodycznej i zapoznanie nas-uczestników z nowymi trendami w nauczaniu języka 

angielskiego. 

 Na zakończenie tego treningu nauczycielskiego każdy z nas miał opracować 

scenariusz lekcji i przedstawić go kolegom i koleżankom. To mikro nauczanie i możliwość 

uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej  od innych nauczycieli było bardzo cennym 

doświadczeniem. Doświadczeni edukatorzy i lektorzy języka angielskiego dzielili się 

z nami swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniając się do wzrostu moich kompetencji 

językowych, kulturowych i społecznych. 

 W ramach kursu dodatkowo wprowadzono dzienny element kulturowy w którym 

brali udział wszyscy uczestnicy szkoleń z całej szkoły umożliwiając nam zapoznanie się 

z językiem i kulturą Szkocji. 

 Wykładowcy szkoły – ludzie z ogromną pasją, towarzyszyli nam w wyprawach do 

muzeów, kościołów, galerii sztuki, Parlamentu, ogrodów botanicznych. Pomagali nam 

odkrywać Edynburg Harrego Pottera, Marii królowej Szkotów i sir Waltera Scotta. 

 Podczas mojego pobytu Edynburg rozbrzmiewał muzyką uliczną, wojskową, gwarem 

wielotysięcznego tłumu i odgłosami przedstawień ulicznych. Trafiłam do tego miasta 

w samym środku trwania międzynarodowego festiwalu teatralnego, Fringe i militarnego 

Tatoo. 



 Mam bardzo pozytywne wrażenia dotyczące mojego pobytu na kursie, poza 

odświeżeniem wiedzy metodycznej, poszerzeniem kontaktów zawodowych, nabyciem 

nowej wiedzy językowej i metodycznej dane mi było spędzić 2 tygodnie w kapryśnej aurze 

jednego z najpiękniejszych miast WB, odkrywać jego historię, poznawać ludzi, obserwować 

życie i chłonąć język angielski w realnych sytuacjach życiowych. 

 

                                                                    Beata Dul 


