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 Kurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.30 w poniedziałek 6-go sierpnia 

od powitania ze strony organizatorów, zapoznania uczestników kursu z programem 

i zapoznaniem się z bazą szkoły. W ciągu pierwszych trzech dni zajęcia z trenerem Lindą 

obejmowały tematykę Metod Nauczania, Fonologię i dwiczenia w słuchaniu i mówieniu. 

Przez kolejne dwa dni pierwszego tygodnia zajęcia prowadził trener Mark. Tematyka jego 

zajęd obejmowała CLIL ( metodę zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu), umiejętne 

aktywowanie słownictwa u ucznia, oraz uczenie pisania i czytania. W drugim tygodniu wszystkie 

zajęcia odbyły się z trenerem Emmą. Obejmowały one różne metody w nauczaniu gramatyki, 

opowiadanie poprzez dramę, korzystanie z zasobów internetowych, praktyczne uczenie się 

języką tzw. Task-Based learning, nauczanie z wykorzystaniem materiałów typu audio i video.  

 Oprócz zajęd w salach lekcyjnych odbywały się też wyjścia do miasta i poza miasto. 

Pierwszego dnia odbyło się zwiedzanie starego miasta, drugiego wyjście do typowego 

budynku (Georgian House) prezentującego wystrój wnętrz z XVIII wieku, kolejnego dnia 

zwiedzaliśmy Ogród Botaniczny, następnie Narodową Galerię Szkocji, w piątek (ostatniego 

dnia pierwszego tygodnia) wyjechaliśmy całą grupą poza Edynburg do Roslin Chapel. 

Popołudnia drugiego tygodnia były nie mniej intensywne. W poniedziałek zwiedzaliśmy 

Nowe Miasto Edynburga, kolejnego dnia wyszliśmy do budynku Parlamentu, w środę 

oglądaliśmy eksponaty w Narodowej Galerii Sztuki Nowoczesnej, następnego dnia 

zwiedzaliśmy Jupiter Artland (współczesny park rzeźb) położony poza Edynburgiem, w piątek 

(ostatniego dnia) zwiedzaliśmy Narodowe Muzeum Szkocji. 

 Oprócz tych wszystkich zajęd mieliśmy w programie również wyjścia integracyjne 

do pubów i degustację kilku rodzajów whisky, poprzedzoną ponad godzinnym wykładem 

poświęconym produkcji i składowi whisky.  

 W ostatnim dniu kursu każdy z uczestników miał za zadanie przeprowadzid lekcję 

z wykorzystaniem różnych metod omawianych na kursie i materiałów dostępnych w szkole 

i w Internecie. Wtedy nastąpiło oficjalne zakooczenie kursu wraz z rozdaniem dyplomów. 
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