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"Kurzus neve 
Német nyelvű intenzívkurzus (Intenzivkurs B1.2) a bécsi Actilingua Academy nyelviskolában 

Időtartama 
2016.03.21-2016.04.01 (Két hét), érkezés: 2016.03.20, távozás: 2016.04.02. 
Kurzus tartalma 

 60 leckéből álló nyelvtani egység (Futur 1, als – ob, um – zu, damit, Passiv (perfekt, 
präteritum, präsents, mit Modalverben, stb.) A 60 leckét átvettük, a két hétben feladatokat 
oldottunk meg, otthoni feladatokkal gyakoroltunk, majd teszttel zártuk az egységet. 
A tanárok felkészültsége 

 Oktatóink képzett pedagógusok. A csoport egyénileg, párosan, és csoportban is nagyon jól 
össze tudott dolgozni. Bár vegyes nemzetiségek gyűltek össze a német nyelvvel és a tanárok 
nagy segítségével jól megértettük egymást.  
Családi elszállásolás 
Szállásadóm egy idős hölgy – Deimel Marianne – aki nagy örömömre Bécs egy nagyon szép 
külvárosi részén él. Lakása tágas, két tanuló számára is tökéletes. Egyszemélyes szobám 
mellett egy svájci diáklány (Salina, 20 éves) lakott.  Marianne mindig meleg vacsorával és 
egyszerű, de annál laktatóbb reggelivel készült nap, mint nap. Kedvessége és érdeklődése 
mindennap érezhető volt. Az első nap még a nyelviskolához is velem jött, hogy biztosan 
tudjam az utat. Bármi kérés, kérdés támadt, mindig tudott segíteni.  
A résztvevők (száma, nemzetisége) 
A csoport (B. 1.2 /A + Int) 11 főből állt: 2 ukrán, 2 svájci, 1 orosz, 1 olasz, 1 venezuelai, 1 
ciprusi, 1 egyiptomi, 1 spanyol, 1 magyar 
A kurzus hasznossága – egyéni, iskolai, városi szinten (pl. jó gyakorlatok, új kapcsolatok 
kiépítése) 
A kurzus ideje alatt, úgy érzem nyelvkészségem nagyban 
fejlődött; mind a beszédben, mind nyelvtanilag. A 
mondatszerkezetek állandó jelleggel lettek kijavítva, a tanult 
anyagot pedig többször ismételtük. Bátrabban használtam a 
nyelvet, ha vásárolni mentem, a városban nézelődve, vagy ha 
el szerettem volna jutni valahova. Az iskolában minden nap 
érdes témákkal foglalkoztunk, így: szokások, politika, Ausztriai 
nevezetességek, stb.). Hiszem, hogy ha tovább szeretném 
fejleszteni német nyelvtudásom, ez a két hét egy nagyon jó 
alapot adott mindehhez. 
Egyéb:  
Mint már visszaérkező pályázó, úgy érzem az Erasmus+ nagy 
lehetőséget nyújt mindazoknak, akik az idegen nyelvet 
mélyebben, és intenzívebben szeretnék tanulni. Az oktatás 
folyamán – akár nyelvi, akár szakmai – olyan információkhoz jutunk, ami nem csak hogy 
hasznos, de a későbbiek folyamán bővíthető, átadható is. Egy olyan környezetben sikerült 
tanulnom, ahol fontos volt a kifejezőkészség – és képesség, a nyitottság, és a cél, hogy minél 
jobban fejlődhessünk. Bátran ajánlom a bécsi Actilingua Academy -t mindazok számára, akik 
alaposan, és jó szakemberektől szeretnék elsajátítani a német nyelvet."   
           Ludvig Elvira 
            tanító, vizuális nevelés szakirány
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