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Úti beszámoló
2016. július 25-től 29-ig egy egyhetes Düsseldorfi továbbképzésen vettem részt
Németországban az „Institut für Internationale Kommunikation” szervezésében. (40094
Düsseldorf, Friedrichstraße 26.)
A kurzus módszertani továbbképzés volt a németet mint idegen nyelvet tanítók számára:
kreatív tanítási ötletekhez kapcsolódó workshopok, cselekvésorientált feladatok
és
projektmunkák voltak a témáink a hét folyamán.
Foglalkoztunk a nyelvtantanítás kommunikatív lehetőségeivel, megismerkedtünk a modern
országismereti órák módszertanával, a zene szerepével a tanórákon, játékos és tanórakezdő
feladatokkal, az interaktív tábla rejtette határtalan lehetőségekkel, a csoportmunka
fontosságával, azzal, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a csoportok kreatív kialakítására,
valamint új csoportmunka módszereket próbálhattunk ki, végül pedig az értékelés és a
vizsgáztatás lehetőségeit vettük számba.
A tanfolyam nagyrészt megfelelt az elvárásaimnak és az előzetes leírásoknak. Sok hasznos és
új ötletet ismerhettem meg, felfrissíthettem tudásom és sok új ötlettel térhettem haza. A
tanárok többsége alapos, nagyon jól felkészült, rutinos, már évek óta felnőttovábbképzésben
és nyelvoktatásban is jártas volt, nagyon segítőkészek, kedvesek, barátságosak voltak.
A tanfolyamon 17-en vettünk részt: legnagyobb számban a spanyolok képviseltették magukat:
ők négyen voltak, volt két orosz, két lengyel, egy cseh, egy román, egy mexikói, egy
malajziai, egy német, egy olasz és két kínai kolléga is. Igazi nemzetközi csapat volt, sokat
tudtunk meg egymás hazájáról, szokásairól, iskolarendszeréről. Jó volt egy hétig csak németül
beszélni: erre minden nyelvtanárnak nagy szükésge lenne!
Szállásom egy düsseldorfi családnál volt, melyet az iskola szerevezett meg előre. A
szállásadóm egy kedves nyugdíjas hölgy volt, nagyon nyitott, barátságos és segítőkész
minden tekintetben.
Az egyhetes düsseldorfi tanfolyam igazán jó hangulatban telt, sok új embert ismertem és
kedveltem meg, sok újdonságot láttam, hallottam, melyekért igazán hálás vagyok. Örülök és
köszönöm, hogy a továbbképzésen részt vehettem.
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