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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Maria Margońska

DAY 0: WEDNESDAY September 9, 2015
Here we are : the eight volunteers from Rybnik, Poland having arrived at the Dublin Airport on the way to
Galway. Full of hope and expectations and looking forward to our Irish educational adventure.

Welcome to Dublin Ireland on our way to Galway – our training destination

DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
Much to our surprise, Ireland greeted us with sunshine. We arrived at GABES – Galway Adult Basic
Education Service full of anticipation of what is going to happen. Alison Jones and Kieran Harrington
- the adult literacy organizer - who prepared the training for our group of 8 Rybnik volunteers as well as 8
local ones – immediately made us feel welcome and broke the ice for the Polish volunteers. I could see
that the fear of not being able to cope linguistically slowly melted away, too.

Ready for the new educational experience - Polish and Irish volunteers

The contents for the day included the concept of adult literacy in general, information about the literacy
statistics in Ireland, reasons for that and also the work of the GABES, types of courses they offer, the
Volunteer Tutor Training being one of them. We were told about how adults learn, as opposed to
children, and also about the adults’ barriers to learning.
From what I have heard, it was obvious to me that the centre staff have 20 years’ lasting experience and
full expertise to provide learning opportunities for the local people with literacy problems. They told us
about the one-to-one tuition system being an excellent starting point for anyone wanting to return to
education. They stressed the importance of full confidentiality, creating a relaxed friendly learning
environment and the necessity to offer tailor-made courses to suit the individual learner. The emphasis
is always on the learner and his/her needs and interests. Therefore there is nothing like imposed
curricula. The tutor is one step behind the learner following their needs.
The volunteers who get trained at the centre commit themselves to a minimum of 1 year volunteering
work of 2 hours per week. They get full guidance and support from the GABES staff. I was really
impressed with their work and the number of about 100 people they help each year to overcome
reading, writing and numeracy difficulties, to rise their self-esteem and further develop (even
academically!) and to get better jobs. The question I kept asking myself was how they managed to
motivate the people to come to the centre. To answer the question, Kieran told us that they were
referred to them by other social institutions, labour agencies and also that they advertised their trainings
in local media – specially the radio. I realized how much we have to do in Poland in that respect and how
much we can learn from our Irish partner.

A brochure on courses offered to adults at GABES centre

DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
The day’s classes covered practical aspects of training in reading and numeracy. I could see that the
Polish group enjoyed the techniques and activities offered by Alison as well as Kevin’s methods of
activating numeracy skills. Now I finally know the distinction between maths and numeracy and how
important is the personal aspect of the application of the methods to the personal needs of individual
learners.
And the game presented by Kevin – which we all played to start the class – was a brilliant ice-breaker
for the group as well as introduction to numeracy. I could see the possibilities of using the technique in
my ESOL classes with both adults and learners.

Meals at Irish pubs and restaurants consisted part of the cultural and linguistic experience

WEEKEND: September 12/13, 2015

We admired the Cliffs of Moher notwithstanding the rain, the cold and the wind

The beauty of Irish nature, culture and history was overwhelming

DAY 3: MONDAY September 14, 2015
The early morning session delivered by Kieran concentrated on
assessment and individual student learning plans. We were given
samples of students’ initial assessment and shown how to use it.
Moreover, we were presented with brochures - plans published by the
centre to be tailored to each student’s needs. A wonderful tool which
can serve as “good practice” for many adult education institutions.
Enables adult students to see the progress of their work thus
increasing their motivation, self-esteem as well as learning selfawareness as part of their learner’s autonomy.

Alison introduced us into teaching writing to adults. What I found particularly useful and also adaptable
for teachers of foreign languages was the Language Experience Approach – the method that promotes
reading and writing through the use of personal experience and oral language. Students relate their
experiences to a teacher who transcribes for them and later on the transcriptions form the basis for
reading and writing activities. The method imparts the understanding that anything that can be said –
can be written, and anything that can be written can be read or said. We were shown the numerous
advantages of the Language Experience Approach. I am surely going to share it with my colleague
teachers!

DAY 4: TUESDAY September 15, 2015
That day’s activities were also divided into two blocks: the morning block on spelling seemed to be a bit
difficult for the Polish volunteers with no linguistic background – they were lost among the miscellaneous
spelling rules. I do admit, however, that such awareness is useful for a tutor who wants to teach writing.
For me – it was my cup of tea.
Alison’s late morning session on ICT revealed the how much more was there to teaching writing by
means of computers, iPads and other contemporary devices. In the light of the prevalence of IT today –
IT is a literacy skill. We were given a very useful list for Apps for adult basic education which contains all
types of applications one may imagine for writing, reading, spelling and many are available for free.

DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
The last day of our training! How come the times passed so quickly!! Early morning session belonged to
a new tutor – Deirdre Hickey who shared with us her expertise of boundaries. The Boundaries
Workshop revealed the secrets of developing a good ( and sound!) tutor-student relationship. We were
made realize how important the boundaries were for all parties involved in adult education.
Later on Alison discussed with us the qualities of an effective volunteer tutor and were had a short
session on lesson planning. Little time was left for the course review.

The Irish-Polish group of future tutors-volunteers with Alison Jones

The group of Polish trainees with their tutors: Alison Jones and Kieran Harrington. On the last day we were given
Certificates of Completion of the Literacy Tutor Training Course

Certificates of Completion of the Literacy Tutor Training Course alongside with Europass Mobility
documents validated the Erasmus+ educational achievement.

Time to say THANK YOU and impart information about our town – Rybnik POLAND

The Literacy Tutor Training Course was a revelation – an eye opener to new methodologies and ways of
working with adults with literacy problems. Those who say that we have no such problem in Poland just
do not realize how much should be and must be done in the years to come. It is high time to prepare
tutors and start accumulate materials for developing basic skills, ICT skills for teaching both adults with
learning difficulties as well as Polish as a foreign language to immigrants heading for our country.
The GABES Galway course was an excellent introduction although left us feeling that what we were
shown was just the tip of an iceberg and we have to discover the rest for ourselves.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Grażyna Zajączkowska
DAY 1: THURSDAY September 10, 2015

1.Introduction – the Director of GABES , Kieran Harrington and the trainer Alison Jones invited the
Irish and Polish participants of the volunteering course. We had the opportunity to introduce ourselves.
This warmed up the atmosphere and improved our sense of security in this group.
2. A bit of history of the GABES, principles and the rules of volunteering in Galway. We learned about
economic, psychological and social causes and consequences of problems with reading and writing.
3. The next part concerned the definitions of problems with literacy and their influence on many
areas of life – personality and social development of adult human beings.
The lecturer used activating methods , such as problem questions referring to the experience. We
worked in sub- groups.
Learning English from the natives and listening comprehension was priceless.

DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Two subjects:
1. Reading - Alison Jones.
Alison introduced us to the basic principles of adult learning: Learn about the objectives and
expectations of the learner (follow his needs, do not try to inculcate school knowledge, respect cultural
and linguistic aspects as well as the current level of skills, recognize the situation of the client and their
learning opportunities, life experience, provide a sense of security, be discreet and tactful.
A significant and very interesting part of ongoing active methods showed us the difficulties associated
with the plethora of sounds (44 phonemes) and only 26 symbols to their store. By the way, we practised
the correct way to pronounce phonemes and noticing the differences between them. We familiarize
ourselves with The Dolch List which contains the most commonly used key words.
We were pointed out the specifics of the dialects that are determinants of both - regional and social.
2. Numeracy - Anthony Sweeney.
Our attention was paid to the importance of the skills to recognize numbers, reading and writing
numbers, indispensability of carrying multiple arithmetic operations in everyday life, reading the
diagrams and charts. We realized the huge, daily problems of a person who does not have these skills.
Anthony gave us some working methods, acquainted us with the simplified techniques of counting on
specifically in memory and with the help of records. We were encouraged to use of all sorts of games
which stimulate thinking and action of the imputed, conversion, etc. In sub-groups we prepared short
forms of work. We enjoyed it and had a good time.

Numeracy by practice! Keep smiling !

The Dolch List with Alison
DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Assessment process and the way of getting the individual plan for learners.
3 important things – accountability, needs to see the progress, to have short and long term goals, start
and finish.
GABES uses The Initial Assessment Document which helps to specify the level of skills and clients
background knowledge. The most important:
- the learner’s feelings, attitude, motivation
- self-confidence, self- esteem
- sense of identity
- sense of power/powerlessness
- family, work, networks
- attendance preference ( group or 1:1)
- awareness of barriers of learning
- learning styles
We were shown several examples to apply.
The 2nd theme – Writing
Writing styles, font, manuscript, printing and typing, and the difficulties associated with it and the
methods of overcoming difficulties.

DAY 4: TUESDAY September 15, 2015

Practical classes are very useful. Showing the difficulty with words sounding similar or unknown words.
In addition to the rules there are multiple exceptions. Homofones create more difficulties. Useful in
mastering the spelling skills is the long- and short -term memory. We were shown the ways to deal with
this problem through training of memory, examples, understanding and consolidation of spelling rules,
and such strategies as mnemotechniques. IT and computer programs applications. It seems the in
English spelling is more important than in Polish
ITC – introduction to using computers and iPads in the literacy classes Software programs.
We begun with discussion of the prevalence of IT today and IT as literacy skill. Alison showed us how
to use IT in 1:1 classes. We also received practical introduction to literacy software and other useful
Websites.

DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
Boundaries workshop - Deirdre Hickey
Very useful subject for people who want to develop a healthu tutor – student relationship. Boundaries
separate us from anything we are unwilling to do, be or put up with. It’s important to know our personal
line and limits and respect other people/students needs. It is the tutor’s duty to set the boundaries and
maintain them in the class.
We practised the behavior in difficult situations and received a lot of useful tips.
Deirdre it is a very energetic and professional person.
Lesson planning - Alison Jones . Interesting subject – workshop of qualities and skills of an effective
tutor, what do we need to know before the first lesson, what is important for the tutor, and what for the
student.
How to plan the lesson – we have to know what our student want to work on and find the starting point.
Share the time for warm-ups, reading, writing, mathematic and safe the time for recap. Remember about
homework.
Alison also gave us important practical tips and tricks.
Very important sentences which everybody of us have to remember:
- Don’t teach adults a childlike way.
- Be attentive, empathetic, discreet and considerate.
I feel that it is beginning of our adventure as volunteers.

Boundaries by practice.

The director of GABES closed the course wishing us success in our work. We received certificates.
We said goodbye to our tutors during an informal meeting in a restaurant .

Reflection:
I am struck by how little attention is given to the literacy problem in Poland. Certainly it is not present
with us in the same way as in Ireland because we don't have so many immigrants and ethnic groups, but
the current political changes in the world and the massive migration will be soon dealt with. In addition , many adults in Poland can’t cope with the technological progress and the information requirements of
the bureaucracy, which cause economic and social exclusion.
I am impressed by the perfect organization and the professionalism of both the Polish and the Irish
project organizers.
THANK YOU!
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Maria Budny-Malczewska
DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
Kurs dla wolontariuszy rozpoczął się od wzajemnego przedstawienia się, uczestników i wykładowców
warsztatów. Wszystkie wykłady podparte były prezentacją audiowizualną co pozwoliło na lepsze
zrozumienie wykładów prowadzonych w języku angielskim. Wykładowca wprowadził w temat
warsztatów – jaki jest efektywny sposób uczenia dorosłych umiejętności pisania, czytania i liczenia –
what is literacy?; jacy dorośli potrzebują pomocy – analfabeci, imigranci, osoby o psychicznej i fizycznej
niesprawności; jaki jest program nauczania; jaki jest zakres działania nauczyciela; jaka powinna być
wiedza o studencie, jaki powinien być zakres uczenia w kontekście rozwoju osobistego studenta; jakie
są cele uczenia się w praktyce socjalnej, sposób wspierania i pomocy dla studentów w życiu
codziennym – co mogą zrobić ze słowem drukowanym ; jakie wsparcie i pomoce naukowe może
otrzymać nauczyciel od organizacji pracujących na rzecz likwidacji analfabetyzmu w Irlandii i Świecie;
zapoznanie się z trudnościami w nauczaniu; z jakimi negatywnymi i pozytywnymi efektami w nauczaniu
może spotkać się nauczyciel; nauczyciel powinien mieć stały kontakt z personelem działających
Organizacji. Pierwszy dzień wykładów uświadomił mi jak dużo ludzi w dzisiejszym świecie potrzebuje
podstawowej nauki w pisaniu, czytaniu i liczeniu; jakie wnikliwe podejście psychologiczne, wiedzę o
gatunku i jakości języka danej osoby, wiedzę o jej życiu - wymaga KONTAKT dobrego nauczyciela ze
studentem.
DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Dowiedziałam się jakie są sposoby efektywnego uczenia CZYTANIA osób dorosłych. Jaką wiedzę i
metodę edukacyjną powinien zastosować nauczyciel : rozpoznanie umiejętności i potrzeby studenta,
zachęcanie do nauki, zastosowanie różnych ćwiczeń i technik uczenia płynnego czytania, zapoznanie
studentów z listą Dolcha – Basic Sight Vocabulary, zachęcanie do odczytywania informacji miejskich,
oraz różnych popularnych i odpowiednich w życiu informacji , instrukcji i książek. Nauczyciel powinien
również zapoznać się z sytuacją socjalną studenta, powinien kontrolować jego postęp w czytaniu i
umiejętnie zachęcać do dalszego uczenia się, powinien dbać o pozytywne relacje ze studentem.
Dowiedziałam się jakie są różnice w nauczaniu dzieci i dorosłych.
Umiejętność LICZENIA towarzyszy nam w całym życiu, angażując język matematyczny wiedzę i
biegłość w liczeniu. Dorośli umiejący liczyć radzą sobie w różnych życiowych sytuacjach gdzie
matematyka jest potrzebna np.: codziennym życiu, pracy, edukacji, potrafią również dokonywać
właściwych wyborów w świecie rozwijającym się. Dowiedziałam się jak duży procent ludzi na świecie ma
problemy z matematyką. Co potwierdziły badania poziomu wiedzy matematycznej i umiejętności liczenia
– różnymi ćwiczeniami, pytaniami . Tutor przedstawił sposoby uczenia się liczenia, posługując się
różnymi materiałami w formie łamigłówki i zabawy. Celem wolontariusz byłoby uczenie studentów jak
posługiwać się liczeniem w życiu codziennym. Ponieważ prowadzę zajęcia plastyczne z seniorami i
osobami umysłowo niesprawnymi, bardzo cenna jest dla mnie wiedza o metodycznym i
psychologicznym podejściu do dorosłych i dzieci. Mogę również działania plastyczne z osobami
niepełnosprawnymi połączyć z LICZENIEM.

DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Tutor przekazał wolontariuszom schemat przygotowania do kontaktu ze studentami: ocena studenta –
jakiego języka używa, skąd pochodzi i czym się zajmuje; ocena jego trudności w czytaniu,pisaniu i
liczeniu, rozpoznanie sytuacji socjalnej, ocena jego poczucia wartości i tożsamości, stosunki
międzyludzkie i uczucia. Na takim wnikliwym rozpoznaniu można opracować plan indywidualnego
uczenia studenta z ocenianiem i podsumowywaniem postępu w nauce przez określony czas np. 5 lat.
PISANIE – umiejętność która jest niezbędna we współczesnym życiu. Należy rozpoznać doświadczenia
językowe studenta, rozwinąć i rozbudować system jego uczenia. Dowiedziałam się że pisanie i czytanie
wymaga różnych umiejętności które należy sukcesywnie przekazywać i ćwiczyć ze studentem. Bardzo
zainteresowało mnie ćwiczenie ze ZNAKAMI które tworzą SENS SŁÓW w krótkim opowiadaniu. W
plastyce szerokim zagadnieniem jest pojęcie„znaku plastycznego jako komunikatu”, a pisanie jest
jedną z form komunikatu , również znaki możemy zamienić na słowa.
DAY 4: TUESDAY September 15, 2015
Następnym etapem w nauce jest zapoznanie się zasadami gramatycznymi w wybranym języku: przede
wszystkim zasad ortografii – LITEROWANIE. Tutor po wprowadzeniu do tematu, przedstawił sposoby
uczenia i uczenia się literowania. Na bazie języka angielskiego przedstawił historię tworzenia się języka,
jego fonetykę, gramatykę, wiele nieregularności, wyrazy które brzmią tak samo itp. Te wszystkie
zagadnienia należy dostosować do poziomu studenta – do jego umiejętności zapamiętywania –
utworzyć strategię uczenia. Dowiedziałam się jak ważne jest racjonalne układanie programu dla
każdego studenta, oceniając również jego poziom czytania i pisania. We wszystkich zasadach
gramatycznych studenci powinni podążać za nauczycielem. Ważnymi dla mnie wskazówkami to:
postawa nauczyciela zachęcająca studenta do samokształcenia się, do prowadzenia notatnika, do
używania słownika, do korzystania z internetu, zapewnianie materiałów do nauki w domu, uważać aby
nie przeciążać studentów, nie spodziewać się zbyt wcześnie osiągnięć, aby planować w kontekście
zainteresowań studenta – wszystkie te zasady mogę zastosować w warsztatach plastycznych.
Tutor przedstawił jak zachęcać studentów do korzystania nowoczesnych form uczenia się i
komunikowania: internet, mobil phone, smartphone, bankomaty, email, text messaging, skype,
facebook, itp. - jak należy korzystać z języka w życiu codziennym. Zainteresowało mnie zachęcanie do
korzystania z internetu gdzie metody uczenia się są związane z formą quizów, co wiąże się z
odczytywaniem liter, cyfr, różnych znaków graficznych, aplikacji, fotografii itp. i tu nieodłącznym faktem
jest ZNAK jako KOMUNIKAT.
DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
W ostatnim dniu kursu tutor przedstawił PRZEWODNIK dla wolontariuszy: jak rozwijać relacje dobrego
nauczyciela ze studentem, jakie należy zachować granice od strony psychologicznej i formalnej. Taka
wiedza ułatwi kontakt personalny jak również jest niezbędna w racjonalnej nauce studenta i uzyskiwaniu
oczekiwanych postępów. Program uczenia i granice powinny być ustalone przez nauczyciela i
utrzymywane przez cały okres nauki, który powinien być dokumentowany w dzienniku a umiejętności
studenta podsumowane recenzją z każdego semestru.
Udział w kursie był dla mnie bezcennym czasem w kontakcie z językiem angielskim, oraz osiągniętą
bezcenną wiedzą o systemie edukacyjnym dla dorosłych którzy potrzebują pomocy w porozumiewaniu
się we współczesnym świecie.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Ewa Czajkowska

DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
W pierwszym dniu szkolenia zostaliśmy zapoznani z historią nauczania dorosłych
w Irlandii i wprowadzeni w ogólne zagadnienia problemów z czytaniem i pisaniem wśród
dorosłych. Problemy te wynikają głównie z rozbieżności między ilością wymawianych
dźwięków (44) a ilością liter (26). Niezmiernie ważna sprawą, na którą prowadzący
zwrócili naszą uwagę, jest społeczne podejście do problemu ( social view), polegające na
dokładnym poznaniu ucznia i dostosowaniu materiału nauczania i metod pracy do jego
potrzeb. Pracuje się na tekstach bliskich uczniowi, wykorzystujących jego wiedzę ogólną,
kulturową oraz jego doświadczenie życiowe. Dorośli uczą się posługiwania prostymi
formami wypowiedzi (opowiadanie, lista zakupów, kartka pocztowa itp.) po to, by mogli
lepiej funkcjonować w społeczeństwie.
Moją uwagę zwróciła niezwykła życzliwość, z jaką traktuje się w szkole w Galway
każdego potencjalnego ucznia, dbałość o jego komfort psychiczny, precyzyjne określenie
potrzeb i zapewnienie mu maksymalnej dyskrecji.

DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Zajęcia poświęcone były trudnościom w czytaniu i liczeniu.
Prowadząca pierwszą część zajęć Alison Jones uświadomiła nam różnice w uczeniu
dzieci i dorosłych, wskazała na bariery utrudniające naukę tym drugim.
Dlatego też każdy uczestnik zajęć ma dokładnie określony poziom swoich umiejętności
(na podstawie testu określa się poziom I, II lub III) i przygotowany plan nauczania. Dużą
wagę przywiązuje się do tego, by uczeń musiał – w przyjaznej atmosferze -dokonać
wysiłku w celu poznania nowych treści.
Nauka czytania polega na kształceniu umiejętności odczytywania wyrazów, wzbogacania
słownictwa i rozumieniu czytanego tekstu. Szczególnie cenne były dla mnie wskazówki
dotyczące postępowania w przypadku specyficznych trudności w czytaniu (np. wybór
tekstu do czytania z niższego poziomu). Ciekawą sprawą była także nauka czytania
wybiórczego (np. rozkład jazdy).
Alison zadbała o wskazanie przyszłym tutorom książek potrzebnych do zajęć z czytania,

a także sposobów uatrakcyjniania spotkań z uczniami ( różne rodzaje tekstów, w tym
multimedialne, praca na autentycznych materiałach).
Druga część zajęć dotyczyła problemów w liczeniu (numeracy). Prowadzący
w interesujący sposób pokazał metody nauczenia dorosłych korzystania z wagi, miary,
bankomatu itp. Uświadomił mi, z jak podstawowymi sprawami mogą mieć problem dorośli
ludzie, zarówno mieszkańcy lokalni jak i ( a może zwłaszcza? ) imigranci. I jeszcze jedno
– maksymalne skupienie uczącego się jest możliwe przez 20 minut!
Na koniec same spróbowałyśmy zaplanować lekcję, pozwalającą rozwinąć umiejętności
liczenia za pomocą planszowej gry w bingo.

DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Kolejne zajęcia były poświęcone ocenie studenta i trudnościom w pisaniu.
W pierwszej części zostaliśmy szczegółowo zapoznani z metodami poznania studenta
i jego potrzeb. Duży nacisk kładzie się na określenie poziomu umiejętności ucznia
( test) , na poznanie jego oczekiwań i środowiska. Zadaniem tutora jest stworzenie
przyjaznej atmosfery, by uczeń czuł się bezpiecznie i mógł się skupić na nauce.
Wielokrotnie powtarzano nam, jak wielką wagę przykłada się do dyskrecji wobec ucznia.
Wszystko to ma służyć budowaniu jego pewności siebie i ułatwianiu mu funkcjonowania
w środowisku. Ilustracją tych problemów był film – wywiad z tutorem pracującym w szkole
w Galway.
Praca nad trudnościami w pisaniu opiera się na :
- tekstach tworzonych przez uczniów i wykorzystywanych do różnorodnych ćwiczeń;
- tekstach z gazet, internetu – bliskim zainteresowaniom uczniów.
Uczniowie uzupełniają luki w tekście, poznają nowe słowa w różnych kontekstach, są
zachęcani do tworzenia opowiadań, pisania pamiętnika, dzielenia się przepisami itp.
Znów jasno widać staranne dostosowanie zadań do potrzeb i możliwości ucznia.
Na koniec sami doświadczamy tego, co czują uczący się dorośli. Poproszono nas
o napisanie kilkunastowyrazowego tekstu lewą ręką - czujemy zmęczenie, frustrację,
brak koordynacji, wielkie natężenie uwagi. Bardzo przydatne doświadczenie! I oczywiście
jesteśmy zaopatrzeni w listę przydatnych książek i linków internetowych.

DAY 4: TUESDAY September 15, 2015
Najtrudniejsza dla mnie część szkolenia – „Spelling”.
Dziś poczułam się jak uczeń, który ma określone trudności… Może dlatego, że spelling
jest typowo angielską umiejętnością , mniej istotną w nauczaniu języka polskiego.
A z drugiej strony – czy polska ortografia jest łatwa dla cudzoziemca?
Wykład Kierana Harringtona był jednak niezwykle interesujący z językowego punktu
widzenia. Przedstawiał wybrane elementy historii języka angielskiego. Pokazał też wiele
metod uczenia tego trudnego zagadnienia – od poznania ogólnych zasad, praktycznych
ćwiczeń wizualnych, pisanych, do programów komputerowych i technik skojarzeniowych.
Druga część zajęć poświęcona była ICT (Information Communications
Technology). Uświadomiliśmy sobie, jak bardzo komputery i internet zadomowiły się
w naszym życiu, jak wielką rolę odgrywają zarówno w załatwianiu praktycznych spraw
(np. przelewy bankowe przez internet, ) jak i w komunikowaniu się z innymi ludźmi

( Facebook, Skype itd.)
Prowadząca zajęcia Alison Jones odwołała się do New York Times’a, który napisał,
że iPad nie jest zabawką, lecz mocnym narzędziem we współczesnym życiu i w ten
sposób uzasadniła konieczność sięgania do ICT w nauczaniu dorosłych. Przedstawiła
kilka dat ( 1992 –Powstanie Internetu, 1998 – Google, 2015 – istnieje Wikipedia, Yahoo,
Twitter i wiele innych), by pokazać tempo rozwoju tej dziedziny.
Miałam już okazję się przekonać, jak bogatym materiałem dydaktycznym dysponuje
szkoła w Galway. Są to zarówno gromadzone w bibliotece książki, jak i programy
komputerowe, a także wydawane w formie książeczek materiały wypracowane przez
uczniów, służące potem do pracy innym , ale też motywujące ich, pokazujące, z jakim
szacunkiem i uwagą spotyka się każdy ich wysiłek. Podczas tych zajęć Alison pokazała
nam, jakie programy komputerowe są przydatne ich uczniom i jak z nich korzystają. Był to
na przykład test dla kierowców, korzystanie z internetu ( e-mail, blogi), czy program
z ćwiczeniami do zajęć.
DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
Zakończenie 5-cio dniowego szkolenia to bardzo ciekawe spotkanie z energiczną Deirdre
Hickey. Poruszyła ona ważny temat granic – fizycznych i emocjonalnych, widocznych i
niewidocznych między studentem a tutorem. Zwróciła uwagę, że dorośli korzystający z
nauki w szkole mają często wiele innych życiowych problemów i nauczyciel nie musi
umieć wszystkich rozwiązać. Musi natomiast postawić granice zgodnie z zasadami:
- chroń siebie i studenta,
- pamiętaj o swojej roli,
- twórz przestrzeń, w której student czuje się bezpiecznie i może się uczyć,
- wypracuj dobrą definicje waszych relacji. To uczyni życie prostszym dla wszystkich.
Myślę, że warto o tym pamiętać, zwłaszcza że nauczyciel zawsze czuje się emocjonalnie
związany ze swoimi uczniami i trzeba nauczyć się dystansować od problemów, których
nie chcemy lub nie potrafimy rozwiązać. Rola nauczyciela polega na wskazaniu
osób/instytucji pomocnych w danej sprawie.
Bardzo pożyteczne dla mnie zajęcia, pokazujące jasne zasady postępowania.
I wreszcie - praktyczne układanie planu lekcji z wykorzystaniem reguł poznanych
na wszystkich zajęciach i powtórzenie najważniejszych treści.
Ogólne spostrzeżenia i wnioski:
1. Nauczanie dorosłych różni się od pracy z dziećmi i trzeba o tym pamiętać.
2. Szczególnie ważne jest budowanie pewności siebie studenta i zachowanie
dyskrecji.
3. Poczucie bezpieczeństwa umożliwia dorosłemu skupienie się na nauce.
4. Metody nauczania muszą być zróżnicowane i zindywidualizowane, zgodne
z potrzebami zainteresowanego.
5. Większość treści poznanych na kursie może przydać się w pracy z dorosłymi
w naszym kraju, zwłaszcza w obliczu napływu uchodźców; pozostaje pytanie
o źródło finansowania takich działań.
6. Bardzo ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w tym samym kursie
z Irlandczykami. Uświadomiło mi to różnorodność odmian języka angielskiego
i trudności w jego zrozumieniu. Jednocześnie obserwowałam, że każdy kolejny
dzień te trudności zmniejszał.
7. Dodatkowym atutem naszego wyjazdu była możliwość zwiedzania zabytków

i oglądania surowej irlandzkiej przyrody.
Niewątpliwie największym atutem całego przedsięwzięcia są ludzie.
Nauczyciele z Galway Adult Education Service mieli wszystkie cechy dobrego
tutora z fachowością, życzliwością i zrozumieniem na czele. Dołożyli wszelkich
starań, by treści przedstawiane podczas kursu były dla nas zrozumiałe i przydatne.
Kładli nacisk na praktyczne przygotowanie przyszłych wolontariuszy do pracy
z ludźmi dorosłymi, zwłaszcza z imigrantami.
Należy podkreślić doskonałe przygotowanie projektu przez Panią Marię Margońską,
która umożliwiła nam udział w pożytecznym i ciekawym kursie oraz zadbała o to,
byśmy mogły poznać różne aspekty życia w Irlandii.

