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Augusztus utolsó hetében különleges és emlékezetes program részese lehettem.  

Dublinban tölthettem egy hetet az Erasmus + testnevelő tanároknak tartott kurzusán. A 

kurzust az Alpha  College of English szervezte 2016. augusztus 22-26 között. Az iskola, Dublin 

északi részében található a reptérrel és a Shanowen Hall-lal mely apartman jellegű szállást 

biztosított számomra, az ott töltött időre. A szállás komfortos és jól felszerelt volt, kb fél 

órányira az iskolától. Ide már a tanfolyamot 

megelőző napon megérkeztem. 

A tanórák minden reggel 9 órakor kezdődtek - az 

Alpha College épületében -  és 13.00-ig tartottak. 

Ezt követték  14.00-tól a délutáni foglalkozások, 

melyek helyszíne változó volt és általában 17.00-

kor fejeződtek be.  

 A délelőtti foglalkozás vezetői kifejezetten az angol nyelv elsajátítására és fejlesztésére 

törekedtek. A délelőtt első és második felében  - melyet egy rövid kávé szünet tagolt - más-

más nyelvtanár  tartott órát számunkra. Először Stieg jött majd Laura következett. Magas 

felkészültség, könnyedség,  interaktív óravezetés és nagyfokú empátia jellemezte 

munkájukat. A párokban, csoportokban végzett 

feladatoknál szinte csak koordináltak rásegítve a közös 

munkára. A csoportok tagjait, vezetőit sűrűn 

váltogatták ezzel is elősegítve színesebb 

kommunikációt. A feladatok változatosak, életszerűek 

esetenként mozgalmasak voltak. Sokat használtuk a 

tablet vagy mobil telefon szótár funkcióját. Project feladatot is kaptunk - a házi feladatok 

mellett - amit párban készítettünk el. Egy rövid video film alá kellett narrátori szöveget 

összeállítani a témának megfelelően. Pénteken megírtuk a záró tesztet a héten tanult és 

feldolgozott anyagból.  A hallgatók igazi nemzetközi csapatot alkottak egy olasz, francia, dél-

koreai, török, szaúdi és egy osztrák tanulóval. Sokat tanultam ezekből az órákból és 



óravezetésekből. Sokat fejlődött a nyelvtudásom és bátrabban használom a kifejezéseket, 

szavakat. 

A délutáni foglalkozások kapcsolódtak a 

testneveléshez. Más-más helyszínen jártunk, de 

mindig mi öten ( olasz, spanyol osztrák és két magyar 

résztvevő)  és a vezetőnk Paul vagy Patrick. 

Megismerkedtünk az ír nemzeti sport két kiemelkedő 

ágával: a gaelic football-al és a hearling-gel, amikről 

nem csak elméletben tanultunk, hanem a 

gyakorlatban is kipróbáltunk mindkettőt. Láttuk  a G A A Múzeumot és Stadiont. 

Beszélgettünk a mozgás és sport helyzetéről, korunk veszélyeiről és a sport szerepéről.  

Bepillanthattunk a Guinnes múzeumba, eljutottunk ( aug. 27. szombat) a 

Powerscourt Gardens and Waterfall  programmal Írország legnagyobb 

vízeséséhez és kastélyparkjához egy buszos kirándulás keretében. 

Láthattuk a Howth félsziget természeti szépségeit. Megismerkedhettünk 

Dublin turisztikai nevezetességeivel templomaival, parkjaival, érdekes 

épületeivel. Dublin különleges hangulatával, az ír népzenével. Megkapó az 

ír nép történelme, sorsa, harcai, küzdelme nyelvének fenn maradásáért, 

identitásáért.  

Sajátos üzenete van számomra Dublinban a Spire -nek, ami a 

magasságával egy fix,  igazodási pontot jelent a tájékozódásban. Véleményem szerint a saját 

életünkben is szükség van ilyen fix, igazodási pontokra, hogy el ne tévedjünk az élet 

útvesztőiben. 

Sokat köszönhetek ennek az útnak világlátásban, tapasztalatban, más 

kultúrák, szokások megismerésében, kapcsolatépítésben. Az 

angolnyelv területén is sikerült előre lépnem. Új sportágakat  

ismerhettem meg és azokat szeretném beépíteni az iskolai 

testnevelésen belül a szabadidő sportok sorába. A látottakat, 

megtapasztaltakat szeretném a földrajz órák anyagában megjeleníteni.  

Az élményekkel teli hét gyorsan eltelt s vasárnap, míg a repülőtér felé 

haladtam egy ősi ír áldás utolsó sora jutott eszembe.  

                                                         "…Amíg újra találkozunk,  

Tartson tenyerén az Isten.” 
 

 Hogy találkozunk-e még, nem tudom. De így is mindent köszönök, Írország! 
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