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ERASMUS+ KA1 mobilitási pályázatban szereplő
a CORK ENGLISH WORLD által szervezett
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2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 19.
Cork, Írország
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium idén másodjára pályázta meg az Erasmus+ mobilitási
programot. A programban huszonkét pedagógus vesz részt. A mobilitási program keretében 1
és 2 hetes továbbképzéseken vesznek részt Angliában, Írországban, Franciaországban,
Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában és Máltán 2016 júliusában és augusztusban.
2016. augusztus 7-én vasárnap érkeztem meg Corkba, hogy részt vegyek az Cork English
World által meghirdetett kéthetes kurzusra, amelynek fő témáját az angol nyelvi tréningen túl
az ír kultúra megismertetése képezte. Dublinba érkeztem, ahonnan haza is indult a gépem. A
dublini repülőtér – Cork közötti közlekedés nem okozott gondot, mivel Cork és Dublin között
rendszeres transzfer járat működik.
A szállásom a CEW-től néhány percnyi távolságra található egyetemi szálláson volt, ahol egy
öt szobás lakásban kaptam helyet nagyon szép környezetben, Cork szívében. A lakásban
laktak még spanyol és brazil tanárok, akikkel lehetőségem nyílt rendszeresen beszélgetni
hazájuk politikai, oktatáspolitikai, kultúrális és gazdasági kérdéseiről. Bár a szobám a
szükséges kényelmet biztosította, mégis izgalmas kihívást jelentett másokkal megosztani,
összehangolni a napi rutinfeladatokat.
A tanfolyam hétfőn kezdődött. Megkaptuk a diákigazolványunkat és az órarendet. Az órák
minden nap 9 órától 16 óráig tartottak, 13 órától egy órás ebédszünettel. Bármennyire is
hosszúnak tűnnek a 120 perces órák - naponta 3 különböző témával foglalkoztunk módszertanilag nagyon sokszínű feladatokat kaptunk, így az idő is gyorsan telt. Alapvetően
két tanár tartotta az óráinkat. Az egyikük a CEW egyik rendkívül jól felkészült tanára volt,
akitől nem csupán új ismereteket kaptunk, hanem módszertani szempontból is sok érdekes
feladattípussal, lehetőséggel ismertetett meg bennünket. A másik tanárunk egy meghívott
előadó volt, aki nagy tudásával, széleslátókörű ismereteivel ejtette rabol csoportunkat, vele
több tantermen kívüli programon vettünk részt, például a városban tett sétákon, más
városokban tett kirándulásokra is ő vitte el a csoportot.
Az iskola által összeállított program, amely igen jól szervezett volt, igen széles kínálattal bírt.
Az angol nyelv gyakorlása mellett az ír kultúra megismertetése volt a cél. Történelemi,
politikai, gazdasági, művészeti, kulináris, földrajzi szempontból is betekintést nyertünk az
ország kultúrájába. Különösen érdekes volt a brit és ír angol nyelv összehasonlítása. Minden

egyes téma megismerése egyben nyelvgyakorlásként is szolgált, kooperatív módszerekkel,
csoportmunkában dolgoztunk, így nem csupán elméleti ismeretekre tettünk szert, hanem
módszertani tudásunk is gyarapodott.
A kurzuson eleinte tieznnégyen voltunk, rajtam kívül 2 német, 2 lengyel, 1 észt, 1 ukrán, 1
szlovák, 5 svéd és 1 magyar résztvevő volt. A második héten csatlakozozott hozzánk 1
spanyol, 1 lengyel és 1 német tanár. A csoportban mindneki tanárként dolgozott, az oktatás
különböző szintjeiről érkeztek. Ami eleinte nehézséget jelentett, hogy rajtam és még 2 másik
résztvevőn kívül mindneki angol tanár volt. Mivel a csoportunk nagyon összetartó, jó
csoportnak bizonyult, így az ebből adódó hátrányomat sikerült hamar lekűzdenem. A nap
jelentős részét együtt töltöttük, ebédelni is együtt jártunk, esténként is, kevés kivételtől
eltekintve, együtt fedeztük fel Cork világát.
A tantermi órákon kívül a hétvégén az iskola által szervezett egy napos kiránduláson Írország
déli részében tettünk egy szép körutat, valamint Cobs és Kinsale városába is ellátogattunk
közösen a program részeként.
Azért választottam ezt a kurzust, hogy az angol nyelvtudásomat felfrissítsem, gyarapítsam,
hogy bekapcsolódhassak az iskola e-Twinning programjába, valamint hogy betekintést
nyerjek az ír kultúrába, s az így szerzett ismereteimet beépíthessem az itthoni tanításba. Mind
módszertani ismeretekben, mind tapasztalatokban sokat gyarapodtam.
Összességében maximálisan elégedett voltam a CEW által szervezett kurzussal és egész
írországi kinttartózkodásommal. Sok új információ birtokában, feltöltődve és élményekkel
gazdagon tértem haza.
Ezúton szeretném megköszönni a Tempus alapítványnak, illetve a KLIK szegedi
tankerületének, hogy támogatták a továbbképzés megvalósulását.
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