
Egyéni beszámoló 

2021 augusztusában – a pandémia miatt pont egy év halasztással két hetet volt alkalmam 

eltölteni Dublinban a nyelvtudásom fejlesztésének céljából. Azt hiszem, mindenki számára 

nyilvánvaló, hogy a szakirodalom naprakész követése, a legújabb applikációk használata és 

általában véve a munkánkhoz szükséges apróbb tevékenységek mennyire megkövetelik azt, 

hogy rutinosak maradjunk az angol nyelv használatában. 

Nyelvtanárként hihetetlenül érdekes volt részt vennem egy intenzív nyelvtanfolyamon, hiszen 

ez alkalommal a saját bőrömön érezhettem, hogy mennyire fontos a tudatos és pontos tervezés, 

a változatos munkamódszerek alkalmazása, tanulói oldalról pedig saját magunk mint nyelvet 

tanulók megismerése, a saját tanulási típus megállapítása – természetesen most csak a 

számomra ezen rövid idő alatt legfontosabbnak tűnő szempontokat emeltem ki. A 

nyelvkurzuson, amelyen részt vettem, rendkívül felkészült kollegák tanítottak bennünket, így 

nagyon kedvező feltételek álltak rendelkezésre ahhoz, hogy valóban magabiztosabbá, 

gyakorlottabbá váljunk nyelvhasználóként. Számomra ez az alkalom azért is volt nagyon 

különleges és egyedülálló, mert az angol nyelvet célnyelvi környezetben mindig csak néhány 

napig volt alkalmam használni, és azt is nagyon ritkán – én magam némettanárként dolgozom. 

Természetesen ez is hozzátesz a nyelvtanári kompetenciáim fejlesztéséhez, amellett illetve 

éppen azért is, mert ezúttal egy másik idegen nyelvről van szó, a hatékony problémamegoldás 

pedig minden kommunikációs helyzetben más nézőpontot igényelt részemről. 

A szállásom egy helybéli családnál volt, ez hihetetlenül hasznos, mert a családtagokkal a napi 

kommunikáció a célnyelven zajlik, illetve kisebb, helyismeretet igénylő ügyekben hasznos 

tanácsokkal tudtak ellátni, a helyi érdekességekről, látnivalókról is tudtak további érdekes 

információval szolgálni. Magyarként azt hiszem, megjegyzendő, hogy a mi étkezési kultúránk 

a mai napig lényegesen eltér az írekétől (természetesen az utóbbi kb. 20 évben, amióta nagyon 

jelentős lett a bevándorlók lélekszáma, ők maguk is nyitnak a nemzetközi konyha felé és 

aktívan integrálják azt, összességében azonban számunkra mégis szokatlan ételeket 

készítenek). Azok számára, akik inkább tradicionálisan étkeznek, erre érdemes számítaniuk; 

nem érdemes azonban kihagyni a lehetőséget, hogy megkóstoljunk egy-egy helyi specialitást! 

A Guiness sört hölgyek is bátran megkóstolhatják, az eper- és málnalekvárok pedig isteniek, 

egészen mások, mint az itthon kaphatóak. 

Összességében szívből ajánlom mindenkinek, hogy vágjon bele a hasonló pályázatok 

megvalósításába. A fenti tapasztalatok mellett természetesen figyelembe kell vennünk azt is, 

hogy minden egészen új környezet új kihívásokkal is jár. Fontos tehát a rugalmasság, az 

alkalmazkodókészség, ez pedig szintén azt jelenti, hogy olyan kulcskompetenciákat tudunk 

fejleszteni, amelyek a globalizált világban nélkülözhetetlenek. 

Mindenkinek nagyon kellemes és hasznos élményszerzést kívánok ebben a rendkívül sokszínű 

Európában! 

 


