
A tanév befejeztével, idén második alkalommal utazhattam 

Erasmus+ továbbképzésre, Dublinba. Ezúttal az EUROPASS 

TEACHER ACADEMY szervezésében meghirdetett, egyhetes, 

kombinált képzésre esett a választásom: Intensive English 

Course at level B2 and CLIL for teachers. Szerettem volna a 

nyelvi képességeimet fejleszteni és új tanítási módszereket is 

megismerni. Nagyon vártam a képzést, mert a tavalyi kéthetes, 

brightoni kurzus rengeteget adott. 

Az iskola természetesen előre elküldte a programot és a képzés 

helyszínét is, így a szállásomat az iskolához közeli hostelbe 

foglaltam. Az szobatársaimmal mindig sokat beszélgettünk, így 

a társalgási angolt is gyakorolhattam. 

Délelőttönként nyelvi képzésen vettünk részt, beintegráltak 
minket egy nyelvtanfolyamba, ízelítőt kaptunk, hogy hogyan 
oktatják a nyelvet, az adott héten éppen a present perfect volt 

a tananyag. Láttunk sok jó technikát, de ez inkább a nyelvtanfolyam résztvevőinek volt hasznos, rájuk 
épült. A nyelvi tanfolyam kurzusvezetője nagyon segítőkész, szakmailag felkészült volt. 
Délutánonként a CLIL képzés rejtelmeibe próbáltak bevezetni minket, viszont inkább elméleti volt, 
mint gyakorlati. Sajnos a tanárunk csak két napot töltött velünk, mert váratlanul el kellett utaznia, a 
második tanárunk pedig csak helyettesített.  
A csoport nagyon sokszínű volt: magyar, német, olasz, spanyol kollégák érkeztek a képzésre, de nem 
tudtunk nagyon összeszokni, mivel csak a délutáni foglalkozásokon voltunk együtt. Én egy olasz és 
német lánnyal barátkoztam össze, mivel velük voltam egy nyelvi csoportban. 
Az iskola szervezett városnézést a hét második felére, de mi addigra már bejártuk a várost, valamint 
egy egynapos kirándulást a Moher sziklákhoz, ahová sajnos én nem látogattam el, mert haza kellett 
utaznom.  
 
Dublin gyönyörű, könnyen felfedezhető, engem teljesen elvarázsolt. Bárhol és bármikor gitározó 
emberek csaltak mosolyt az arcunkra. 
Szabadidőnkben a német és olasz csoporttársaimmal felfedeztük Dublin nevezetességeit, körbejártuk 
a Guinness gyárat, valamint elutaztunk több környező településre is. Isteni halvacsorát ettünk és 
természetesen beültünk egy tradicionális pubba is, ahol élőzenés, ír dallamok csendültek fel. 
Az ír vidék meseszerű, a zöld ezer árnyalatában ragyog.  
 
Bár a képzéstől nem teljesen azt kaptam, amire számítottam, de bármikor visszamennék Írországba. 
Őszinte emberekkel, önzetlen szeretettel találkozhattam álomszerű tájakon. 
Köszönöm a lehetőséget! 
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