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2019. július 28-án korareggel indultam a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Dublinba
Müncheni átszállással (Lufthansa járattal).
Délelőtti órákban érkeztem meg Dublinba, ahol a Beckett House nevű kollégiumban volt a szállásom,
ami a kurzust szervező iskola épületétől mintegy 5 percnyi sétára van. A szobát 15 óra előtt nem lehetett
elfoglalni, így a város látnivalóival ismerkedtem a fentmaradó időben. A szállást néhány éve építették
ki, nagyon modern körülmények fogadtak (pl. RFID-vel nyitható ajtók, jól felszerelt konditerem és
mosókonyha áll az ott lakók rendelkezésére).
A kurzus digitális pedagógiai módszertan fejlesztéséről szólt. Az foglakozások első felében elméleti
kérdések átbeszélése zajlott, majd gyakorlatban is elkészítettünk különböző tanítási segédleteket.
Délutánonként pedig kulturális programokat szervezett nekünk az iskola. A képzés két csoportban
zajlott, 10-10 fővel. Mindkét csoportban 4 magyar pedagógus volt, az én csoportomban még 3 spanyol,
1 olasz, 1 cseh, 1 bolgár és 1 lengyel tanár volt. Az órákon (illetve a délutáni programokon) lehetőségünk
volt tapasztalatot cserélni, egymásnak hasznos tanácsokat adni, applikációkat ajánlani. A kurzus
órarendje úgy épült fel, hogy reggel 9 órától 10.50-ig elméleti képzés volt, 11.10-től 13 óráig
gyakorlatba átültettük a tanultakat, majd egy rövid ebédidő után 14-16 óra között a várost illetve az ír
kultúrát ismerhettük meg az egyik tanár idegenvezetése mellett.
A kurzus során megismert alkalmazások, megoldások esetében az volt a fontos, hogy lehetőleg
ingyenesen használhatóak, platform függetlenek és könnyen használhatóak legyenek. Ezért a legtöbb
használt program a Google különböző alkalmazásai voltak. Ennek egy részét ismertem korábban is, de
sok hasznos, számomra korábban ismeretlen funkcióját is bemutatták a tanáraink.
A két hetes tananyag úgy épült fel, hogy először a Google Classroom alkalmazást ismertük meg, mely
nagyon jól használható közös oktatási térként. Az egyes elkészített munkáinkat is erre a felületre kellett
felölteni – illetve az elkészített munkáinkra mutató linket megosztani – amit a tanáraink ellenőriztek és
véleményeztek, korrigáltak. Mindkét héten volt egy-egy olyan délután, amikor a tanultakat
gyakorolhattuk, az esetlegesen felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk illetve amennyiben elakadtunk
az egyes applikációk használatában, egyéni segítséget kérhettünk tanárainktól.

A kurzus két hete során több olyan alkalmazást is megismertem, mely a diákok tanulásának felmérését
segítheti illetve a diákok számára is hasznos önellenőrzésre (pl. Quizzes, Quizlet). Tananyagok, tanulási
segédletek önálló létrehozására alkalmas szolgáltatásokat is megismertünk, kellett podcast-ot, videót
készíteni, de a számomra legérdekesebb a digitális történetmesélés megismerése volt.
Szombaton az iskola ajánlott fel tanulmányi kirándulást, amikor a Dublintól északra található Boyne
folyó völgyébe vittek el minket. Itt korai civilizációk nyomait kerestük fel, bepillantást nyerve a
kereszténység előtti kultúrák emlékeibe.
Hétfőn pedig, mivel Bank holiday volt (pihenőnap Írorszában) nem volt iskolai tanítás, hanem
Glendalough-ba mentünk egész napos kirándulásra. Ez egy varázslatos helyszín Írországban, ahol korai
kolostorok romjait tekintettük meg, csodálatos természetes körülmények között. Természetvédelmi
terület, ahol két gleccsertó alakított ki völgyet.
Ez a kéthetes lehetőség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bátrabban merjem az angol nyelvtudásomat
használni, olyan pedagógiai módszereket ismerhettem meg, melyeket be tudok építeni a történelem
tanításba, a diákok digitális kompetenciái is fejlődhetnek így. Az ír történelem és kultúra megismerése
pedig a szakmai ismereteim fejlősédét is eredményezte.
Szeretném megköszönni a Tempus alapítványnak, a Szegedi Tankerületi Központnak és az iskolánkban
dolgozó koordinátoroknak, hogy támogatták a képzés megvalósulását.
Szeged, 2019. augusztus 21.
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