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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Grażyna Gajewska
DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
Zapoznanie się z Centrum Edukacyjnym oraz uczestnikami
warsztatów.Tego dnia odbył się wykad na temat przyczyn
trudności w pisaniu i czytaniu u dorosłych. Wyjaśnione zostały
pojęcia “literacy”, “numeracy” oraz zasady współpracy pomiędzy
tutorem a studentem. Wykład uświadomił mi trudności jakie
napotykają w życiu codziennym osoby mające trudności z
czytaniem, pisaniem i liczeniem, oraz fakt, że znaczny odsetek
odsetek społeczeństwa ma w tym zakresie problem. W Irlandiwedług statystyk z którymi nas zapoznano- odsetek ten, dekadę
temu, wynosił ok 25%. W odpowiedzi na ten deficyt powstała
organizacja NALA wspierana przez rząd, aby rozwiązać problem
analfabetyzmu w Irlandii. Posiadanie umiejętności pisania,
czytania i liczenia jest niezbędne do funkcjonowania w
społeczeństwie, a jej brak tematem wstydliwym, dlatego Centrum
Edukacyjne przygotowując tutorów do pracy z osobami
potrzebującymi szkolenia w tym zakresie, szczególny nacisk
kładzie na zapewnienie dyskrecji osobistej i szacunku do różnic
kulturowych uczestników. Pracując z osobami dorosłymi z tego
typu deficytem trzeba pamiętać o semantycznym zakorzenieniu w
życiu codziennym oraz ich indywidualnych zainteresowaniach, co
czyni uczenie skuteczniejszym.
DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Pierwsza części wykładu poświęcona była nauczaniu dorosłych umiejętności liczenia
i rozumienia języka matematycznego. Zaskakująco wysoki jest odsetek dorosłych Irlandczyków
mających trudności z umiejętnościami matematycznymi w codziennym życiu, bo aż 40%.
Poznałam ciekawe metody liczenia, obliczania, wyliczania działań matematycznych i rachunków.
Nową dla mnie była metoda liczenia na palcach, której się nauczyłam, oraz zabawa “5,7”. Ta
ostatnia to bardzo energetyzująca i wyrabiająca umiejętność koncentracji aktywność, która poza
rozwijaniem pojęć matematycznych może być wkorzystana podczas innych zajęć, np. “breaking
ice” aktywność. Druga część wykładów dotyczyła nauki czytania osób dorosłych. Omówione
zostały psychologiczne aspekty uczenia się doroslych. Wykłady uświadomiły mi psychologiczne
bariery jakie mogą pojawić się w procesie uczenia się dorosłych oraz trudności z którymi będzie
musiał zmierzyć się tutor. Aby ułatwić zrozumienie tekstu czytanego , tutor powinien pamiętać
o jego doborze zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studenta. Dowiedzialam się co to

jest “Dolch list” i jak jej używać w pracy z dorosłymi do nauki czytania.Omówione zostały techniki
rozwiązywania specyficznych, potencjalnych problemów w pracy tutora z dorosłymi kursantami.
DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Tematem warsztatów była nauka pisania. Poznałam bardzo ciekawą technikę uczenia osób
mających trudności z czytaniem i pisaniem. Polega ona na tym, że kursant opowiada historię
z wlasnego życia, a tutor ją zapisuje. Ta transkrypcja jest podstawą do wielu aktywności
ćwiczących umiejętnosć czytania i pisania. Takie bezpośrednie podejście do problemu wzmacnia
zrozumienie, że wszystko co jest powiedziane może być zapisane, i odwrotnie. Działa to
zachęcająco i motywująco. Na zajęciach poznałam również ciekawe ćwiczenia mające na celu
oswojenie umiejętności pisania odręcznego.
Zapoznalam się również ze wzorami formularzy, które Centrum Edukacyjne opracowało do
indywidualnej oceny postępów w nauce kursanta. Ten dokument zawiera m. in. Listę wyrażeń,
które kursant potrafi przeczytać i napisać. Ma to na celu podniesienie samooceny kursanta
i umocnienie wiary we własne możliwości. Centrum Edukacyjne zebrało i opublikowało kolekcję
tekstów literackich pt. „Voices”, napisanych przez swoich Studentów. Jest to świadectwo
skuteczności oddzialywania organizacji edukacyjnych. Prace zawarte tam są bardzo interesujące i
motywujące początkujących studentów do pracy, dlatego zamierzam skorzystać z egzemplarza
który otrzymalam jako modelu do prezentacji w mojej pracy wolontariackiej.
DAY 4: TUESDAY September 15, 2015
Na zajęciach zapoznano nas z trudnościami ortograficznymi jakie napotykają dorośli uczący się
oraz stratregiami radzenia sobie z nimi. Część wykładu poświęcona była historii języka
angielskiego, aby zrozumieć przyczyny z powodu których ortografia języka angielskiego jest
wyjątkowo problematyczna. Uczący się posiadają tak zwaną logiczną świadomość języka to
znaczy zapisują wyrazy tak jak je słyszą, podczas gdy język angielski posiada 26 liter i aż 44
głoski które je reprezentują. Dorosły uczący się zderza się więc z trudnością opanowania regół
rządzących ortorafią i mnóstwem od nich wyjątków. Ważnym dla tutora jest pamiętać, aby wraz ze
studentem omówić trudności w pisaniu i uśwadomić mu, że robienie błędów jest przypadłością
wielu użytkowników języka. W procesie uczenia należy pamiętać o wielokrotnym pisaniu wyrazów
w kontekście, jeżeli nie można zastosować reguł. W związku tym, iż kurs ma ograniczone ramy
czasowe, a materiału do przyswojenia przez studenta jest dużo, koniecznym jest rozwinięcie
autonomii uczącego się. Podczas tych warsztatów poznałam wiele interesujących technik
pamięciowych, które wykorzystam również w uczeniu języka angielskiego jako języka obcego.
DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
To ostatni dzień warsztatów. Wykłady poświęcone były prezentacji i omówieniu typowej lekcji ze
studentem. Omawiając kolejne fazy takiej lekcji szczególny nacisk był położony na psychologiczne
bariery jakie pojawiają się po stronie uczącego się oraz w relacji tutor-kursant. Jedną z cech
osobowości idealnego tutora jest bycie empatycznym w stosunku do kursanta i pomaganie mu
w pokonywaniu jego lęków i kompleksów.
Bardzo uśwaidamiająca i interesująca dla mnie była część wykładów poświęcona omówieniu
i zdefiniowaniu granic przestrzeni osobistej dla budowania zdrowej relacji tutor-kursant. Techniki
uczące umjejętności poszanowania tych granic zostały omówione na zajęciach
i zademonstrowane na przykładach.
Warsztaty zakończyły się uroczystym pożegnaniem
ukończenia kursu.

połączonym z rozdaniem certyfikatów
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Halina Dąbik
DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
Przybyłyśmy do Galway Adult Basic Education Services na szkolenie dla trenerów edukacji dorosłych w
ramach projektu Erasmus +.Początek zajęć o godz. 9.00. Powitał nas Dyrektor Ośrodka Edukacji
Dorosłych pan Kieran Harrington. Opowiedział nam pokrótce o samym Ośrodku. Ośrodek w Galway jest
bardzo prężnym Ośrodkiem i w całości jest finansowany z budżetu Państwa Irlandzkiego. Kształci osoby
dorosłe, które nigdy nie pobierały nauki w szkole lub tych, którzy swoją edukację zakończyli bardzo
wcześnie. Kształci również dorosłych imigrantów (również Polaków). W 2014 roku ośrodek w Galway
przyjął 1800 studentów – rewelacja !!! Kolejną część wykładów poprowadziła p. Alison Jones -długoletni
nauczyciel o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Omawiała zagadnienie literalizacji
dorosłych, jakie profity z kształcenia w tej dziedzinie daje literalizacja dorosłych w Irlandii. Kształcenie
ludzi dorosłych jest bardzo trudną sprawą, jednakże nauczyciele i wolontariusze pomagają „studentom”
w „powrocie” do społeczeństwa. Poprzez zdobyte wykształcenie – ludzie ci mają możliwość zdobycia
lepszej pracy, zasymilowania się ze środowiskiem. Literalizacja osób dorosłych wzmaga poczucie
własnej wartości, pewność siebie.
Po wykładach poszłyśmy zwiedzać urokliwe Galway.

Budynek Galway Adult Basic Education Services i wolontariuszki z Rybnika

DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Kolejny dzień naszego szkolenia przebiegał pod Hasłem - „NUMERACY”. Prowadzącym był
Athony Sweeney. Wprowadzenie jak uczyć dorosłych, co to jest numeralizacja i jakie korzyści daje
każdemu człowiekowi. Numeralizacja to matematyka w praktyce; jest potrzebna do:
- rozpoznawania łatwych cyfr np. numer domu
- odczytania numeru autobusu, metra,
- policzenia pieniędzy w sklepie
- zapamiętania numeru telefonu, adresu najbliższych
- używania procentów
- liczenia: mnożenia, dzielenia, odejmowania i sumowania
- wypłacania pieniędzy z bankomaty
i wielu, wielu innych rzeczy.
Sweeney pokazał na różne metody uczenia dorosłych liczenia np. :
- gry ruchowe z odliczaniem, klaskaniem, śpiewaniem,
- gra w domino
- gra w memo
- mierzenie długości np.: okna, stołu.
Druga część wykładu była poświęcona literalizacji i prowadzona była przez Alison Jones.
Tego dnia uczono nas jak rozróżniać, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, składać sylaby. Były to proste
ćwiczenia do podejmowania prób czytania. Bardzo ważne , aby dorosłych uczyć „małymi kroczkami”
czyli krótkie informacje i wzmacniać w nich poczucie wartości. Jeśli damy do przeczytania zbyt długi
tekst – za trudny na danym etapie, student może się zniechęcić i nie przyjdzie na następne zajęcia.
Poznałyśmy tego dnia tzw. Dolch List czyli lista 220 słów najczęściej używanych w języku angielskim.
Listę tę stworzył Edward Wiliam Dolch w XIX wieku.
Po południu dalsze zwiedzanie Galway

DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Wykłady tego dnia to:
- Ocena ucznia (Kieran Harrington)
- Pisanie (Alison Jones)
Na pierwszy „rzut” dostałyśmy historyjkę obrazkową – znaki graficzne – trzeba było ją odczytać –
ciekawa zabawa dla nas – uczących się angielskiego jako języka obcego. Dowiedziałyśmy się jak są
oceniani studenci w Galway School. Najważniejsze, aby wyrobić w dorosłym uczniu pewność siebie.
Żeby on wiedział po co on przyszedł się uczyć, żeby nie czuł się zawstydzony , że czegoś nie umie, nie
potrafi, a tym bardziej gorszy. Nauczyciel zawsze powinien stać dwa kroki za uczniem tzn. nie dawać
mu do zrozumienia, że jest on tym „który nie umie” - to jest niewybaczalne podejście !! Bardzo ważne
jest indywidualne podejście do ucznia, poznanie jego historii życia, jego pochodzenia, uwarunkowań
materialnych etc. Dalsza część wykładu poświęcona była nauce pisania. Oczywiście zaczynamy od
pisania liter, znaków symboli. Następnie układamy proste słowa i próbujemy je napisać. To co
napiszemy – czytamy ze zrozumieniem. Uzmysławiamy uczniom do czego w życiu nam się przyda
pisanie:
- e-mail
- notatka
-sms
-formularz urzędowy
- lista zakupów
- opowiadanie
- wiersz
- Whats App
- kartka pocztowa
- recepta itd.
Z doświadczenia tutorów w Galway School wynika, że najwięcej trudności uczniom przysparzają:
ortografia i czytanie ze zrozumieniem. Poznałyśmy różne metody nauki pisania dorosłych, np.:
wypisywanie karki pocztowej, pisanie listy zakupów, zapisanie swojego ulubionego przepisu
kulinarnego, wstawianie brakującego słowa w prosty tekst itp.Po lunchu, udałyśmy się na piesze
zwiedzanie Galway z miejscową przewodniczką. Poznałyśmy wszystkie ważne zabytki tego miasta:
Kościół Św. Mikołaja, Dom Lyncha. Doszłyśmy aż do Spanish Arch nad rzeką Corrib. Rzeka ta, jest
najszybszą rzeką Europy. Całe Galway jest prześliczne, urokliwe i wspaniale ukwiecone.

DAY 4: TUESDAY September 15, 2015
Udajemy się jak zwykle spacerkiem na czwarty dzień wykładów. Dzisiaj omawiałyśmy
„przeliterowywanie” wyrazów – po prostu spelling , czyli zasady ortografii języka angielskiego oraz w jaki
sposób używać komputera, smartfona, tabletu. Najtrudniejszym zadaniem dla studentów jest właśnie
ortografia. Komputer, tablet, telefon komórkowy to urządzenia, bez których nie wyobrażamy sobie
współczesnego życia. To bardzo ważne, aby umożliwić osobom – studentom dostęp do tych narzędzi,
które w znacznym stopniu ułatwiają życie, a w niektórych przypadkach są wręcz niezbędne. Uczyłyśmy
jak przekazać wiedzę o symbolach, ikonach w komputerze, jak korzystać a Facebooka czy You Tube
itd. Po naładowaniu naszych mózgów wiedzą, postanowiłyśmy je (mózgi) przewietrzyć i poszłyśmy na
kolejny spacer. Tym razem obrałyśmy kierunek – Katedra ! Szłyśmy wzdłuż wielce wzburzonej rzeki
Corrib – jak wcześniej wspomniałam , to najszybciej płynąca rzeka w Europie. Naprawdę taka jest, jej
nurt jest tak wartki, jakby w czasie powodzi... niesamowite. Dotarłyśmy do monumentalnej Katedry p.w
Najświętszej Marii Panny wybudowanej z szarego kamienia. Jej budowę zaczęto w 1958 r i trwała 8 lat.

Po przewietrzającym spacerku przyszedł czas na „CHOWDER” otóż to. Chowder to specjalność kuchni
irlandzkiej, jest to zupa z różnych rodzajów ryb i warzyw, czasami też owoców morza. Zawsze
znakomita ! Jadłyśmy ją w różnych knajpkach i nigdy się nie zawiodłyśmy, aczkolwiek za każdym razem
była inna – wspaniałość!!!

DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
Pierwszą część wykładów prowadziła pani Deirdre Hickey, była ona poświęcona wyznaczaniu granic –
psychicznych i fizycznych. Jest to bardzo ważne w relacji nauczyciel – uczeń, ale nie tylko, w naszym
życiu codziennym również. , w relacjach partnerskich, rodzice – dzieci, szef – podwładny jak i w życiu
towarzyskim. Bardzo istotne jest, aby uświadomić sobie jakie zachowania innych ludzi mnie ranią,
denerwują i nie dają poczucia komfortu w obcowaniu z drugą osobą. Bardzo ważne w relacji dorosły
uczeń – wykładowca jest , aby zawsze być sobą, nie wywyższać się, być przyjaznym, pomocnym ale
jednocześnie nie „zakumplowywać” się za bardzo. Świetny wykład. Na koniec naszego szkolenia Alison
Jones podsumowując nasz kurs, przekazała nam jakie cechy powinny charakteryzować dobrego tutora i
jak w tym kierunku się doskonalić. Na zakończenie kursu nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów
przez Dyrektora Ośrodka , no i pamiątkowe zdjęcie. Następnie na zaproszenie Irlandzkich Gospodarzy
udaliśmy się do restauracji na lunch, gdzie bardzo miło upłynął nam czas.
Potem ostatnie zakupy i ostatni spacer po Galway.
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: JOANNA ROSTEK
DZIEŃ 1 : CZWARTEK 10 .IX.2015
Pierwszego dnia kursu - na godzinę 9-tą , udaliśmy się całą grupą do
Galway Adult Basic Education Service. Tam przywitał nas pan Kieran Harrington
- dyrektor centrum i zaznajomił nas z zakresem
działania
instytucji oraz
celem kursu. Zaznajomił nas również z historią kształcenia dorosłych zarówno
w Irlandii jak i
w Galway. Grupa
składała
się
z 8 słuchaczy
z Polski
oraz 8 słuchaczy z Irlandii. Na początku , każdy z uczestników krótko się
przedstawił , co przełamało "pierwsze lody "
już nie byliśmy
całkiem
anonimowi. Poza tym, każdy z uczestników miał identyfikator
- co ułatwiało
zapamiętanie imion. W drugiej
części dnia , zajęcia
prowadzone
były przez
panią Alison
Jones, która z apoznała
nas
z
ogólnymi
zasadami
uczenia
dorosłych - które różni się od uczenia „ szkolnego " dzieci. Osoba dorosła
przychodzi
z konkretną potrzebą - nauki języka, zdania egzaminu, wreszcie poprawy
podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania w celu zdobycia
nowej
pracy.

DZIEŃ 2 : PIĄTEK 11 .IX.2015
Poznaliśmy „Dolch word list" - listę najczęściej używanych angielskich słów zebranych
przez Edwarda Williama Dolch, głównego zwolennika metody nauczania "whole-word".
Lista została przygotowana w 1936 roku i została pierwotnie opublikowana w książce
"Problems in Reading” w 1948 roku. Lista zawiera 220 "service words ", które muszą być
łatwo rozpoznawalne, aby osiągnąć biegłość czytania w języku angielskim. Zestawienie
obejmuje rzeczowniki, które zawierają oddzielne listy 95 słów.Od 50% do 75% wszystkich
słów użytych w podręcznikach szkolnych, książkach , gazetach jest częścią "Dolch word
list".
Kolejnym zajęć było
uczenie osób dorosłych czytania i odróżniania fonetyki
wyrazów - co w języku angielskim jest dużą trudnością . Z 26 liter alfabetu
utworzone są 44 głoski. I często nawet
trzy identycznie brzmiące wyrazy
- mają inną pisownię . Dlatego ważna jest umiejętność
przeliterowania
wyrazu . W języku polskim nie ma takiej ilości zgłosek stworzonych z
wielu liter - jest natomiast problem czytania i wypowiadania głosek
charakterystycznych dla polszczyzny. Ale nie należy do tego przywiązywać
nadmiernej uwagi - ważne żeby uczeń wypowiedział słowo i znał jego
znaczenie - a czy je wypowie mniej lub bardziej precyzyjnie - nie jest
najważniejsze. Słuchając wypowiedzi po angielsku różnych ludzi z różnych
środowisk czy regionów - słyszy się
różną wymowę .
DZIEŃ 3 : PONIEDZIAŁEK

14 .IX.2015

Trzeci dzień kursu poświęcony był
nauce liczenia - wykładowcą był pan
Anthony Sweeney. Umiejętność liczenia jest niezbędna w każdej
dziedzinie
życia codziennego- a także w każdym zawodzie. Dla osób z trudnościami
z liczeniem - ważne jest poznanie prostych metod ułatwiających naukę. Jedną
z takich metod jest posiłkowanie się palcami, czy liczmanami " obrazującymi "
cyfry . Innymi dla jedności , innymi dla dziesiątek , innymi dla setek .
Dobra forma nauki prostej matematyki jest tworzenie listy zakupów ,
czy przepisów kulinarnych. Na wyższym poziomie nauki , bardzo pomocne są
programy internetowe - podczas których uczeń wykonuje zadania i od razu
może sprawdzić
poprawność
wykonania
DZIEŃ 4 : WTOREK

15 .IX.2015

Czwarty dzień kursu poświęcony był "pomocom " jakich obecnie jest całe
mnóstwo i stanowią duże ułatwienia w nauce. Począwszy od telefonu komórkowego
- na komputerze kończąc. Dobry program
edukacyjny, z którego może
korzystać uczeń, uczy poprawnej wymowy, pisowni, daje możliwość wielokrotnego
powtarzania lekcji. Zbadano, że uczący się dorosły musi poświęcić tygodniowo
minimum 6 godzin intensywnej nauki własnej na powtarzanie, utrwalanie
poznanego materiału.

DZIEŃ 5 : SRODA 16 .IX.2015
Przedmiotem wykładu były granice (boundaries ) - temat przedstawiła pani Deirdre
Hickey. Bardzo ważną rzeczą jest określenie granic między nauczycielem
dorosłym uczniem - takiego dystansu, który będzie komfortowy dla obydwu stron .
Nie może to być zbytnia poufałość - ale też nie może być okazywana wyższość
czy obojętność. Nauczyciel nie może obciążać siebie problemami osobistymi
uczniów - ale może im wskazać rozwiązania, pomóc znaleźć odpowiednie
instytucje .
Temat "granic " ma inne znaczenie w przypadku uczniów w wieku
szkolnym - a inne w przypadku uczenia osób
dorosłych. Osoby dorosłe
powinny być traktowane raczej jako partner nauczyciela - dla wykonania
wspólnego zadania i osiagnięcia celu .
Drugi wykład ostatniego dnia , prowadzony przez panią Alison Jones
na temat optymalnego prowadzenia nauki.
Zależy czy jest to grupa czy osoba pojedyncza - ważne jest ustalenie
programu nauki w zależności od poziomu początkowego jaki mają
uczniowie , prowadzenie dokumentacji zajęć , postępów w nauce .
Nieocenioną pomocą w nauce są dobre podręczniki , a także książki .
Ważne jest , aby stosować metodę "małych kroków " wyznaczać cele
możliwe do szybkiego osiągnięcia. To bardzo motywuje
ucznia .
Podsumowując
krótko .
Szkolenie w Irlandii, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli,
było
doskonałe . Nauczyło mnie " technicznych" sposobów i optymalnych
metod pracy w wolontariacie edukacji dorosłych. A także pokazało, jak
przyjazny, nie stresujący a jednocześnie profesjonalny może być kontakt uczeń-nauczyciel - na podstawie nauczycieli prowadzących zajęcia w Galway.

UWAGI I REFLEKSJE KOŃCOWE
Wyjazd do Irlandii , byl dla mnie bardzo interesujący nie tylko ze względu
na naukę , szlifowanie języka - ale także ze względu
poznania nowego ,
ciekawego kraju i jego mieszkańcow .
Przyroda , krajobrazy Irlandii - sa przepiękne . Na mnie największe wrażenie
zrobił
sobotni wyjazd na Cliffs of Moher - prawdziwy cud przyrody .
Mieszkańcy Irlandii , a konkretnie miasta Galway - bo tych miałam okazję
spotykać na codzień - sa przyjaźni i mili . I muzykalni - bo wieczorem , z
wielu pubów dobiegały charakterystyczne dźwięki irlandzkiej muzyki .
W drodze powrotnej , przed wylotem do Polski , miałam okazję na krótkie
zwiedzanie centrum Dublina . No i tam - główny zabytek miasta - którym
jest Trinity College .
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„NARROW THE GAP. Language School Adult Education Staff Up-skill”
GALWAY GABES VOLUNTEER TRAINING SEPTEMBER 2015
PARTICIPANT: Małgorzata Blazy
DAY 1: THURSDAY September 10, 2015
Galway przywitało nas wczoraj popołudniowym słońcem, ale już dzisiaj bardziej irlandzka pogoda...Nie
narzekamy! Nabieramy sił na śniadaniu- „Irish full breakfast”- i ruszamy na pierwsze zajęcia. Ośrodek
jest położony w centrum miasta, trafiamy bez trudu. Witają nas główni wykładowcy: Kieran Harrington i
Alison Jones. Bardzo rzeczowo określają cele szkolenia, oczekiwania wobec nas- uczestników,
równocześnie oferując konkretną pomoc. Podoba mi się nakreślenie kontekstu społecznego i jasne
zdefiniowanie specyfiki problemu- dzięki temu wzmacniamy swoją motywację. Poznajemy też styl
działania ośrodka w zakresie Adult Basic Education: dyskrecję, całościowe traktowanie problemu, ścisłe
powiązania z codzienną praktyką życiową, szacunek dla różnych kultur itp. Brzmi bardzo
humanistycznie.
W drugim bloku zajęć fundują nam powtórkę z ...fonetyki. Czuję się trochę jak na pierwszym roku
filologii, tyle że tu – angielskiej i dlatego chłonę każde słowo. Poza powtórką wiedzy o fonemach
zyskujemy świadomość trudności, z jakimi mogą się spotkać nasi przyszli podopieczni i lepiej
rozumiemy przyczyny tych problemów oraz ich społeczne konsekwencje. Ciekawostką są dla mnie
przykłady różnic między standardowym językiem angielskim a jego irlandzką odmianą.
Wieczorem mamy okazję posłuchać spontanicznie muzykujących mieszkańców Galway. Do dwóchtrzech starszych muzyków stopniowo dołączają inni w różnym wieku i po godzinie kilkunastoosobowy
zespół gra irlandzkie tańce i ballady.

DAY 2: FRIDAY September 11, 2015
Bardzo bogaty program zajęć. Na pierwszy ogień- problemy związane z efektywnym czytaniem. W
drugiej części wkraczamy w świat matematyczny. Podczas całego bloku- bardzo ciekawe ćwiczenia
językowe i matematyczne. Tym razem przeznaczone dla nas, ale w przyszłości możliwe do
wykorzystania w pracy z podopiecznymi. Uczymy się, jak ich aktywizować. Największe wrażenie robi na
mnie konsekwentne budowanie postawy tutora: uważnego wobec potrzeb i problemów studenta,
tolerancyjnego, ale stopniującego wymagania i trudności, tworzącego warunki do powstania pozytywnej
motywacji i nieustannie odwołującego się do praktycznych umiejętności.
Szczerze mówiąc, nie bardzo wcześniej potrafiłabym sprecyzować trudności dorosłych związane z
matematyką. Nasuwały mi się raczej przykłady zawiłych obliczeń...Już pierwsza zabawa w „Pięć i
siedem” uświadomiła mi, że chodzi o znacznie prostsze działania...Prowadzący- Kevin Kelly jasno
wyznaczył granice między „numeracy „ i „maths”. Kilka tricków z różnymi sposobami liczenia bardzo
ożywiło zajęcia, zwłaszcza kiedy się okazało, jak niełatwo liczyć...na palcach!
Po takiej dawce wiedzy i tak intensywnych ćwiczeniach / dodam też- przy ulewnym deszczu/ pozostało
nam spędzić wieczór w hotelu...

DAY 3: MONDAY September 14, 2015
Zajęcia rozpoczyna Kieran. Skupia się na ćwiczeniach w czytaniu. Pracujemy myśląc przy tym o
różnicach w trudnościach językowych w przypadku rodzimego języka i w sytuacji poznawaniadoskonalenia języka obcego /imigranci?/. Pytamy o to, skąd przychodzą potrzebujący pomocy dorośli,
jak się dowiadują o ośrodku. Imponuje nam rozbudowana sieć instytucji i solidnie przygotowana baza
dydaktyczna /kompetentni pracownicy, bogate zaplecze/. Kieran podkreśla, że pomoc jest kierowana do
tych osób, które CHCĄ z niej korzystać- często z powodów ekonomicznych, ale i ambicjonalnych. Ze
zdziwieniem odnotowuję, w jaki przemyślany sposób jest zorganizowany ich ośrodek- brak recepcji
wynika z obawy o jej deprymujący wpływ na ewentualnych petentów! Nawet monitoring nie wynika tylko
ze względów bezpieczeństwa, ale służy poznaniu wchodzących /mowa ciała/- by dobrać właściwy
sposób ich ośmielenia / do najbardziej speszonych tutor wychodzi z biura, by zacząć rozmowę bez
świadków/. Zapamiętać!
Z kolei Alison prowadzi zajęcia związane z pisaniem. Próbujemy swoją lewą rękę i ...jest problem.
A to dopiero początek. Przyglądamy się pisaniu prostych komunikatów i nieco dłuższych, użytecznych
na co dzień form. Dostrzegamy wyraźną zależność umiejętności pisania z różnymi innymi
sprawnościami i już wiemy, ile pracy trzeba włożyć w ich kształtowanie. Mamy wgląd w pożyteczną
pomoc: „Student Individual Learning Plan”. Co ciekawe i znaczące- przy wprowadzeniu do ćwiczeń
autor /Kieran Harrington/ wielokrotnie powtarza „ you and your tutor”-student nie jest sam, stale może
liczyć na pomoc. Cenne.

DAY 4: TUESDAY September 15, 2015

Kieran ma problem z gardłem, ale z pasją przedstawia wymagające sprawnego głosu problemy – dzisiaj
„Spelling”. Bardzo ciekawe jest szerokie ujęcie kontekstu historycznego i duży zakres obserwacji
fonetycznych /fonemy a grafemy/. Sporo refleksji budzą dane o najczęściej używanym w języku
angielskim słownictwie, listy słów łatwych i trudnych. Znowu uciekamy myślą do możliwości
przeniesienia tej wiedzy na grunt języka polskiego i wzdychamy: ależ oni tu mają materiały, ileż pomocy
dydaktycznych, literatury, ćwiczeń...Zdaje się, że oprócz sprawdzenia, czym dysponujemy w kraju,
pojawi się konieczność opracowania podobnych materiałów / samodzielnie? w zespołach?/.
Alison trochę nas wyręcza...Podsuwa różne możliwości wykorzystania technologii informatycznych.
Pokazuje wiele interesujących i przydatnych stron i aplikacji oraz dużo ćwiczeń na zajęcia i do pracy
indywidualnej w domu. Ciekawe, że oboje dzisiaj wielokrotnie podkreślają, jak bardzo trzeba dbać o
zachęcanie studentów do wysiłku i prezentować im szeroki wachlarz ćwiczeń, dzięki którym usprawnią
swoje umiejętności. Jak rozsądnie dawkować zadania i nie przesadzać z podnoszeniem ich stopnia
trudności.

DAY 5: WEDNESDAY September 16, 2015
Zaczynamy z przytupem...Staje przed nami silna kobieta, by mocnym głosem mówić o barierach w
relacjach między tutorem a studentem. Deirdre Hickey nakreśla ich kontekst psychologiczny. Odwołuje
się do znanych nam sytuacji, wciąga w proste eksperymenty, by przekonać, jak wielkie jest znaczenie
tych relacji dla nauczyciela i w jak dużym stopniu warunkują sukces /postęp/ studenta. Znajome pojęcie
asertywności nabiera tu konkretnego sensu, a dodatkowo otrzymujemy solidną dawkę konkretnych
wskazówek sytuacyjnych. No, nie tak po prostu- otrzymujemy...Najpierw musimy sami przeanalizować,
czy można dawać podopiecznym swój numer telefonu, umawiać się na kawę, radzić w problemach

osobistych, przyjmować upominki...Na ile być przyjaznym i jak odmawiać.
Nie dziwi mnie, że kobieta o tak silnej osobowości podkreśla, że tutor powinien być prawdziwym sobą.
Równocześnie każe pamiętać, że student to też indywidualność i – w tym przypadku - człowiek
DOROSŁY.
Ostatnie zajęcia- paradoksalnie?- dotyczą początków pracy z potrzebującym pomocy słuchaczem. A
jednak to logiczne: wiele się nauczyliśmy, pora przystąpić do działania. Alison instruuje, jak
przeprowadzić pierwsza rozmowę, od czego zacząć wspólną pracę i jak ją sensownie zaplanować.
Prezentuje pomocne kwestionariusze, ale odwołuje się też do bardzo osobistych odczuć- w prostym
ćwiczeniu pokazuje ścisłą korelację emocji nauczyciela z odczuciami studenta przed pierwszym
spotkaniem. Uświadamia, jak ważne jest solidne przygotowanie nauczyciela do zajęć i opracowanie
szczegółowych zasad, ale też- jak istotne jest elastyczne podejście do każdego podopiecznego,
różnicowanie wymagań, indywidualizacja metod pracy. Kurs kończymy mocnym hasłem zapadającym w
pamięć: to potrzeby naszego ucznia są zawsze wyznacznikiem dalszych działań!

Dwie wolontariuszki z Polski w wyjątkowo dobrym towarzystwie: Oskar Wilde – XIX wieczny irlandzki
pisarz i poeta słynny ze swych aforyzmów i Eduard Wilde – słynny estoński poeta. Jak nam
powiedziano – ci dwaj panowie, którzy nigdy nie spotkali się za życia, zostali na stałe skazani na swoje
towarzystwo w 2004 roku, kiedy to miasto partnerskie Galway w Estonii podarowało miastu replikę
rzeźby swego poety. Zapewne toczą interesujące dyskursy literackie – wtedy jak nie przeszkadzają im
natrętne turystki!!

