Úti beszámoló
Dóra István
A „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in
Schools” nevű kurzuson vettem részt a Europass Teacher Academy szervezésében. A kurzus
helyszíne Dublin volt, ideje 2019. július 1 – 2019. július 6. Tényleges helyszínül a ULearn
English School épületei szolgáltak a Harcourt Street-en.
A tanfolyamon tizenegyen vettünk részt: egy román hölgy, aki Spanyolországban él,
egy finn és egy észt hölgy, négy szlovén tanárnő, akik közül hárman egy helyről érkeztek, két
francia hölgy és egy spanyol úr. A spanyol férfin és rajtam kívül mindenki angol nyelvet is
tanít, így a kurzus gyakorlatai elsőízben a nyelvtanárokra voltak szabva, bár ezek némi
munkával és átalakítással más tanórákba is beépíthetők, így semmiképp sem mondhatók
haszontalannak számomra. Nemcsak az órákon kívüli beszélgetésekkor, hanem a kurzus
kezdetén is bepillantást nyerhettünk a résztvevők országainak oktatásába, annak struktúrájába.
Mindenképp a finn rendszer volt kirívó a leginkább. A finn hölgy nem is igazán tudott például
válaszolni arra kérdésre, hogy neki heti hány órája van, hiszen náluk hét hetente változik az
órarend, így a heti csoportfoglalkozások és azok száma is.
A kurzust tartó tanár rendkívül segítőkész és nyitott volt. Ha szükségünk volt valami
dokumentumra, azt másnapra intézte. Persze nem ment minden zökkenőmentesen, például első
nap jóval az órakezdés előtt érkeztem, hogy a teremszámot megtudjam, de rossz információt
kaptam a recepción, így egy másik kurzusra tévedtem be, de néhány perc alatt kiderítették, hogy
hova is kell menni. A szerdán tartott városi séta részletei is későn derültek ki, de az oktató
mindenkinek elkérte a telefonszámát, hogy tudjon minket értesíteni, ha bármit emgtud.
Szerencsére végül épp időben megkaptuk a szükséges tájékoztatást.
Ez a városi séta rendkívül érdekes volt. Bevallom, nem sokat tudok az ír történelemről,
de itt megtudhattam, hogy Bono legeltetheti a bárányait a St Stephen’s Green parkban, hogy az
1916-os felkeléskor a park és a Shelbourn Hotel, ahol Hitler testvére volt pincér, stratégiailag
fontos hely volt, hogy az ír miniszerelnök a taoiseach és, hogy a szabadkőművesek és a
parlament épülete érdekesen közel van egymáshoz.
Ezen kívül volt még egy tanításon kívüli program, kirándulás Belfastba és a Giant’s
Causeway-hez. A buszsofőrben egy vérbeli idegenvezető és népdalénekes veszett el, mert az
úton nemcsak érdekes tényekkel és információkkal szórakoztatott bennünket, hanem néhány
dal is felcsendült.

A város engem teljesen magával ragadott, persze ott is lát az ember nehéz sorsokat, de
az emberek nagyon kedvesek és segítőkészek. Érkezéskor a hosszú út, az éjszaka és a tény,
hogy különböző források különböző buszmegállóneveket tartalmaztak ugyanahhoz a járathoz,
a szállásom egy kicsit nehezen találtam meg. A buszon egy idősebb házaspár látta, hogy nagyon
bújom a térképem, a telefonom és az utat, így rögtön megszólítottak és segítettek megtalálni a
megállót. Egy nap után egyébként már az ember könnyen eligazodik a menetrenden. Ezt nálam
segítette az is, hogy a belvárosi idegenforgalmi irodában rengeteg segítséget kaptam.
Amellett, hogy beleláthattam Európa egy másik szeletébe ez az utazás nagyban segítette
a nyelvi fejlődésemet. Emellett erős hatás ért a kurzus, az ott látottak és tapasztaltak, a külföldi
kollégák által, ami remélem a következő évben használt módszerekeimen is megmutatkoznak
majd.

