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2021 nyarán vettem részt a kurzuson Írországban, Dublinban. Nagyon vártam már, hiszen a 
pandémia miatt csak egy évvel később tudtunk menni, másrészt pedig ki voltam már éhezve a 
tanulásra, valami újdonságra. 

Vasárnap délután érkeztem Dublinba, a Mespil Hotelbe. Kipakolás után így volt idő arra, 
hogy felfedezzem a környéket és megkeressem az iskolát. Szerencsére nem volt messze a 
szállástól a Saint Mary’s Boyschool, ahol az oktatás folyt. 

A hotelben volt büféreggeli, majd 9 órára kellett az iskolába menni. Nagyon szép 
környezetben tanultunk, bár a tantermek a 80-as évek magyar iskoláinak hangulatát idézték, 
az épület és az azt körülvevő gyönyörű park értékéből semmit nem vont le. 

Az első délelőtt a bemutatkozással telt el. Nyolcan voltunk a csoportban, spanyol, német, 
lengyel, cseh és magyar kollégák. Még otthon kellett készíteni magunkról egy ppt bemutatót, 
a lakhelyünkről, a családunkról és az iskolánkról, illetve a mi tanítási módszereinkről. Nagyon 
jó „warm up” volt, és érdekes volt látni, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak 
Európa különböző országaiban alkalmazott módszerek között. Kiderült számunkra az is, hogy 
szinte mindenki más korosztályt tanít, a 6 évestől 18 évesig nyúlt a paletta, így a mi kis 
csoportunk módszerei lefedték az egész általános- és középiskolai korosztályt. 

A többi napon különböző tanulási módszerek alkalmazásáról, tanítási stratégiákról beszéltünk. 
Csapatmunkában szedtük össze a bemelegítő foglalkozásokat, beszéltük meg az iskolánkban – 
hazánkban – használt értékelési rendszert. Téma volt a közösségromboló gyerekek kezelése a 
tanítás során, illetve különböző pszichológiai játékokat, foglalkozásokat ismerhettünk meg. 



Rendkívül hatékony volt a tapasztalataink megosztása egymással, nagyon sokat tanultunk 
belőle.  

Továbbá új online felületekkel ismerkedtünk, új programokat mutattak be nekünk: Nearpod, 
Flipgrid, Padlet, Learning Lab, Book Creator. Ezek gyors megismerése után kellett szintén 
csapatmunkával készült bemutatót tartanunk a többieknek.  

Összességében elmondható, hogy egy kissé más volt az oktatás anyaga, mint amit a leírás 
alapján vártam. Mégis elégedetten mondhatom, hogy nagyon jó kis csapat gyűlt össze erre a 
hétre és nem éreztem egyáltalán azt, hogy hiábavaló lett volna ez az öt nap. Sőt, nagyon sokat 
tanultunk egymástól, illetve azóta is tartom a kapcsolatot a spanyol kollégákkal. 

A szombati kirándulás koronázta meg ezt a hetet, a Moher-sziklákhoz vittek minket. Mind a 
buszos utazás, mind a programok nagyon tetszettek, gyönyörű és érdekes helyeken jártunk, és 
végre ittam ír kávét is! Csodás és szép élménnyel zárult ez a továbbképzés. 
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