SPRAWOZDANIE
z kursu metodycznego - DUBLIN 2017, Irlandia
w ramach realizacji projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” o
numerze umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491 realizowanego w Gimnazjum nr 2
w Krakowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W dniach od 26 lutego do 4 kwietnia 2017 uczestniczyłyśmy w kursie English & Culture:
Methodology of Culture for Teachers of English w Dublinie.
Zajęcia odbywały się głównie w Institute of Public Administration przy Lansdowne Road
na południu miasta obok stadionu narodowego Aviva gdzie codziennie rano dojeżdżałyśmy
szybką kolejką miejską DART.
W sobotę po południu w eleganckim hotelu Clayton Hotel Ballsbridge odbyły się pierwsze
zajęcia w naszej grupie, liczącej 16 nauczycieli z Hiszpanii, Danii, Niemiec, Chorwacji,
Łotwy, Grecji i Polski. Każdy z uczestników przedstawił system edukacji w swoim kraju
co umożliwiło nam ocenę zalet i wad każdego z systemów.

W poniedziałek wysłuchałyśmy dwóch wykładów: Irlandzki system edukacji oraz Historia
Irlandii. Po przerwie zwiedziłyśmy z przewodnikiem wystawę Życie i twórczość W.B.Yeats
w Irlandzkiej Bibliotece Narodowej przy Kildare Street.
We wtorek uczestniczyłyśmy w warsztatach: Czytanie dla przyjemności, Język irlandzki,
Irlandzkie ubrania i biżuteria oraz Tradycyjne jedzenie w Irlandii. Po południu omawiano
twórczość Jamesa Joyce ze szczególnym naciskiem na jego słynną powieść „Dublińczycy”.
Kolejny dzień zajęć czyli środa to historia filmu irlandzkiego, wybitni irlandzcy reżyserzy
i najważniejsze ich filmy. A później warsztaty prezentujące wykorzystanie krótkich filmów
w nauce języka angielskiego.

Czwartek to kolejne warsztaty o współczesnych pisarzach w Irlandii oraz analiza wpływu
języka celtyckiego na obecny język angielski używany przez Irlandczyków na co dzień. Po
południu zwiedzanie Starej Biblioteki w Trinity College na Uniwersytecie w Dublinie oraz
wystawy prezentującej unikalne księgi średniowiecznych mnichów w tym Book of Kells.
Wieczorem spotkanie w pubie i nauka tańców irlandzkich pod czujnym okiem dwóch
młodych tancerek oraz irlandzkiego zespołu zachęcającego do wspólnego śpiewania ballad.

I wreszcie w czwartek całodniowa wycieczka poza miasto, do Wicklow National Park,
Glendalough i Kilkenny. Od rana padał deszcz i wiał przenikliwy wiatr. Przewodnik
opowiadał ciekawie ale filiżanka Irish coffee uratowała nas od przeziębienia.

Ostatni dzień pobytu to sobota i prezentacja swoich wrażeń z Dublina w sali wykładowej
National College of Ireland przy Lower Mayor Street dla stu europejskich nauczycieli,
uczestników trzech równoległych kursów. Po południu lot do Krakowa z przyjaznego Dublin
Airport.
Nasze bogate doświadczenia metodyczne z kursu dla nauczycieli wykorzystamy na pewno
na lekcjach języka angielskiego w Gimnazjum nr 2. Dublin i Irlandia oraz ich życzliwi
mieszkańcy zachwyciły nas na dobre.
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