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2018. júliusában két nagyon hasznos hetet töltöttem Dublinban. Szakmailag, kulturális, valamint  
országismereti szempontból is sokat kaptam ettől a tanfolyamtól, amelynek keretében bolgár, lengyel, 
spanyol és magyar kollégákkal dolgozhattam együtt. 

Gondolatébresztőnek már a tanfolyam kezdete előtt kaptam néhány cikket, amelyekkel a tanfolyam 
szervezői segítettek ráhangolódni az érintett témákra. 

A tanfolyam tantermi részét az Alpha College tantermeiben töltöttük. Katie Greig ,,pótanyukánkként” 
minden szükséges információval ellátott minket, térképet küldött, programlehetőséget javasolt, a 
látnivalók részleteit továbbította, bármikor kérdezhettünk tőle szóban és emailben is, mindig 
készségesen válaszolt, segített. 

Liam Bradshaw-val kezdtük a munkát, tőle komoly elméleti dolgokat tanultunk. Foglalkoztunk 
például az oktatás elméletével és módszertanával, a tanulási elméletekkel, az élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáival, a kritikus gondolkodás készségeivel, a felelős állampolgár jellemzőivel. 
Alkalmunk nyílt arra is, hogy a kollégákkal megvitassuk a saját tanítási gyakorlatunkat, megoszthattuk 
tapasztalatainkat. 

Liam bemutatta az intézmény egy külföldi projektjét, amely elősegíti az autonóm tanulást. Ennek 
kapcsán megvitattuk az autonóm oktatás koncepcióját, az autonóm tanuló jellemzőit, valamint 
beszélgettünk a kollégákkal a témához kapcsolódó jó gyakorlatokról, iskolai projektekről. 

Liammel fedeztük fel Dublint is a tanfolyami órák után, személyében egy nagyon felkészült, a várost 
rendkívül jól ismerő idegenvezetőt kaptunk. Sok olyan érdekes információt is mondott nekünk, 
amelyekről az útikönyvekben nem igazán olvashatunk. Ezeken a sétákon közvetlenebb 
beszélgetésekre is sor került (néha egy-egy pubban), tanári és emberi oldalát is jobban 
megismerhettük. Ellátogattunk Airfield Gardenbe, ami egy önfenntartó tankert, ahol bemutatnak a 
látogatóknak rengeteg növényt és állatot, a zöldhulladék újrahasznosítását. Ott jártunkkor is sok 
családot láttunk. Egy helyi idegenvezető segítségével jártuk körbe a kertet, akit azon túl, hogy angolul 
érthetően, jól követhetően beszélt, azért is érdemes volt hallgatni, mert lelkesedése nagyon magával 
ragadó volt.  

Katie-től rengeteg gyakorlati dolgot tanultunk, beszélgettünk a probléma alapú és a projekt alapú 
tanulás különbségeiről, az IKT-eszközök használatáról a tanórákon, a jól használható internetes 
oldalakról. Lehetőségünk nyílt kipróbálni néhány hasznos módszert, többször dolgoztunk kis 
csoportokban, majd prezentációkat tartottunk. 



Néhány alkalommal találkoztunk még Rachellel, akitől szintén sok gyakorlati fogást leshettünk el. 
Játékokat, az órákat színesítő tevékenységeket tanultunk, beszélgettünk a CLIL kihívásairól, a 
nyelvtanítás modern kérdéseiről. 

Dublinban kulturális eseményekben sincs hiány! Régi nagy vágyam teljesült azzal, hogy a Gaiety 
Színházban megnézhettem a Riverdance előadását!:))) 

A komoly munkán kívül alkalmunk adódott arra is, hogy megismerjük Írország néhány földrajzi 
nevezetességét. Jártunk Howthban, Dublin egyik nagyon szép tengerparti részén, hétvégén 
ellátogattunk Corkba, Blarney várába, Galwaybe, valamint a Moher-sziklákhoz. 

Mindent összevetve egy nagyon tartalmas továbbképzésen vettem részt. 

 

Asztalosné Gáborik Gabriella   


