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Helyszín:
Írország – Dublin – Alpha College
Tanfolyam:
English Language Training + Using Technology in the
Classroom
Két hetet töltöttem Dublinban, ahol az Alpha
Collegban tanultam.
Minden nap 9-11 óráig angol nyelvtanfolyamon vettem részt. 10 fős csoportban tanultunk. Az
órák rendkívül változatosak voltak. Nemcsak nyelvtanulásként volt hasznos. Mint diák
élhettem át a modern pedagógiában használt innovatív tanulásszervezési formákat. Dolgoztunk
egyénileg, párban, két-három, de 5 fős csoportban is. Angol tanárunk Rachel személyisége is
hozzájárult ahhoz, hogy az órák nagyon jó hangulatban teljenek. Használtunk tankönyvet,
füzetet, kaptunk nyomtatott feladatlapokat, rejtvényeket, dolgoztunk interaktív táblán. Minden
nap a két órás tanfolyamon tanultunk új szavakat, segítettek a kiejtésünk javításában,
gyakoroltuk a nyelvtani szerkezeteket, a hallás utáni szövegértést.

11-13 óráig olyan információs tecnológiákkal ismerkedtünk meg, melyek a saját óráink
megtartását, a felkészülést az órákra, és a számonkérést is segítik. Mindenki a saját
számítógépén, laptopján, tabletjén, okostelefonján dolgozott. Az elkészített feladatokat
megosztottuk az oktatóinkkal és egymással. Foglalkoztunk a digitális írástudással és annak
módszertani következményeivel, diavetítéseket, animációkat és rajzfilmeket készítettünk
online eszközök használatával. Megismerkedtünk a Google termékek használatának
lehetőségével az osztálytermekben. Készítettünk quiz-eket, videófelvételt a számítógépen
végzett munkáról. Az utolsó nap beavattak bennünket az ír oktatási rendszerbe, mely nagyon
különbözik a magyar oktatási rendszertől.
Délutánonként Dublin nevezetességeit, múzeumait mutatták meg nekünk, idegenvezetéssel.
Ellátogattunk a National Museum-ba, a Guinness Storehouse-ba, a Trinity College-be, Christ
Church Cathedral-ba. Minden helyszínen rendkívül élvezetesen, szemléletesen mutatták meg
nekünk, mesélték el az írek történelmét, hagyományait, kultúráját. A National Print
Museumban kipróbálhattuk, hogyan nyomtattak régen.

Mindkét héten egy délután Supervised workshop-on vettünk részt, ahol az addig elkészített
munkáinkat javíthattuk, tökéletesíthettük úgy, hogy kérdezhettük tanárainkat, segítettünk
egymásnak.
Szabadidőmben felkerestem Dublin és Írország több
nevezetességét.
A tanfolyamon franciákkal voltam egy csoportban.
Sokat beszélgettünk hazáink oktatásáról.
Az Alpha College szervezésével egy dublini családnál
laktam. Joan és Joe – a háziak, nagyon kedvesek és
segítőkészek voltak. Sokat beszélgettünk, meséltek az ír
hagyományokról, a helyi sajátosságokról illetve őket is
érdekelték a magyar szokások.
Rendkívül hasznos két hetet töltöttem az Erasmus+ pályázat segítségével Dublinban. Az ott
tanultakat hazajövetelem után egyből elkezdtem beépíteni a saját tanóráimba.
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