
 
 

IN-SERVICE COURSE FOR NON-NATIVE TEACHERS OF ENGLISH 

DUBLIN, IRELAND 

W dniach 01.10.2018 – 12.10.2018 miałam przyjemność uczestniczenia w zagranicznym 

kursie metodycznym jako kolejny nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima 

Lelewela biorący udział w projekcie NAUCZYCIEL BEZ BARIER/NO BARRIERS FOR 

TEACHERS. 

Kurs miał miejsce w Dublinie, stolicy Irlandii, w szkole językowej „La Linguaviva Centre”. 

Szkoła położona jest w centrum miasta, blisko pięknego, dużego parku St. Stephen’s 

Green, gdzie dublińczycy chętnie spędzają czas, szczególnie podczas lunchu. 

Zajęcia odbywały się w godzinach: 9.00 – 13.20, grupa uczestników liczyła 10 osób w tym 

4 osoby z Polski oraz 6 osób z Niemiec (wśród nich jedna o korzeniach polsko-rosyjskich, 

druga irańskich). 

Wykładowcy, Irlandczycy, przesympatyczni i pełni dobrego humoru, nie tylko przekazywali 

nam wiedzę z zakresu gramatyki, wymowy języka angielskiego ale również dostarczyli 

sporą dawkę wiedzy z zakresu historii Irlandii. Dzięki temu z podwójnym 

zainteresowaniem uczestniczyliśmy w wycieczkach po Dublinie np. do Kilmainham Goal 

(więzienie, teraz już pomnik historii) lub Jeannie Johnston Ship (statek, który przewoził 

emigrantów irlandzkich do Ameryki w czasach wielkiego głodu). 

Na zajęciach dostaliśmy też wskazówki metodyczne i świetnie bawiliśmy się testując je, 

np. odtwarzając słowa piosenek lub opowiadając oglądane scenki filmów. Pisaliśmy też 

limeryki. Są to wierszyki, które niekoniecznie mają ambitną treść, za to muszą posiadać 

odpowiedni rytm i akcent. 

Mieliśmy okazję zobaczyć „zieloną Irlandię” uczestnicząc w sobotniej wycieczce 

do Wicklow i Glendalough, pojechaliśmy też do Howth, uroczej nadmorskiej miejscowości 

z niesamowitymi widokami na klify. Spacer nad urwiskiem był nie lada wyzwaniem. 

Dużą atrakcją było spotkanie w klubie, gdzie profesjonalna tancerka uczyła nas tańca 

irlandzkiego i gdzie słuchaliśmy tradycyjnej, irlandzkiej muzyki. 

Były to dwa bardzo intensywne tygodnie, podczas których miałam możliwość nie tylko 

odświeżyć metodykę nauczania ale i rozmawiania z rodzimymi użytkownikami języka 

oraz nawiązać przyjaźnie i kontakty z innymi uczestnikami kursu. 

Bardzo polecam wszystkim koleżankom i kolegom udział w tego rodzaju projektach! 

BARBARA OGÓRKIEWICZ 


