
 

 

 

Kurs językowo-ICT w Edynburgu 

9-20 sierpnia 2021 r.  
pt. „Enhanced English Skills” 

Opracowała: Agnieszka Stańczyk-Jabłońska 



Wyjazd na 2-tygodniowy kurs w Edynburgu odbył się dzięki 

projektowi POWER pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 

2020-1-PL01-KA101-078838, który napisałam i koordynuję. 

 

 Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez Zespół 

Szkół Technicznych w Płocku w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  

na zasadach programu Erasmus+. 



Szkoła językowa 

Inlingua w Edynburgu 

w Szkocji 
 



Położenie szkoły – w centrum miasta,  

z widokiem na wzgórze zamkowe 



Czworo 

wykładowców 

Zajęcia 

prowadzone były 

przez 4 różnych 

wykładowców, 

którzy posługiwali 

się  różnymi 

akcentami w 

języku angielskim.  

 

 



Wykłądowca 

Marc 

Najwięcej zajęć 

prowadził Marc 

– lingwista, 

wykładowca 

języka 

anielskiego oraz 

języka 

francuskiego.  

  



Zajęcia  

Wszystkie zajęcia 

prowadzone były w 

jednej sali i podzielone 

były na 3 bloki: dwa 

poranne od 9.15-13.00 

 i jeden popołudniowy 

w godzinach 13.30-

15.00.  

 



Wyposażenie 

sali lekcyjnej 

Wyposażenie sali było 

skromne, ale 

wystarczające do 

prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem 

nowoczesnych 

technologii. 



Czytelnia i pokój socjalny 



Grupa na zajęciach w pierwszym tygodniu  

 W pierwszym tygodniu kursu grupa 

składała się z 4 osób –  

2 nauczycielki z Polski, nauczyciel z Niemiec 

oraz student z Ukrainy 



Skład grupy na zajęciach w drugim tygodniu  

 W drugim tygodniu - grupa składała się z 4 

nauczycieli – 3 nauczycielki  z Polski  

oraz jeden nauczyciel ze Słowacji 



Zwiedzanie Edynburga w deszczu  

w pierwszym dniu kursu 



Samotne zwiedzanie Edynburga w słońcu 



Wycieczka do Georgian House w ramach 

zajęć kulturowych 



Zajęcia z historii szkockiej whisky 



Wizyta w Galerii Narodowej w ramach 

zajęć kulturowych 



Wizyta w Rosslyn Chapel słynnej z książki 

Dana Browna „Kod da Vinci” 



Wycieczka objazdowa po Edynburgu  

w czasie wolnym 



Wizyta w Muzeum Narodowym  

w czasie wolnym 



Wycieczka do Loch Lomond – 

największego jeziora Szkocji i rejs statkiem 



W drodze do jeziora - postój i podziwianie 

Kelpies, czyli pięknych koni ze stali 

  



Zwiedzanie zamku Stirling – siedziby 

królów szkockich 



Ostatniego dnia - wycieczka  

w góry w Scottish Highlands, 

niestety w deszczu i we mgle 



Zwiedzanie zamku Inveraray - siedzibie 

klanu Campbell 



Słynni szkoccy dudziarze 



Zdjęcia ze szkockiego ślubu 



Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.  

 

Dziękuję za uwagę. 


