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ÚTI BESZÁMOLÓ
Az Erasmus+ -hoz benyújtott pályázatom pozitív elbírálása után egy hetet töltöttem Bécsben, egy
német idegennyelvet oktató nyelvtanárok számára tartott továbbképzésen, amelynek címe DaF
Lehrerkurs in Wien volt, a Learning Events (3002 Purkersdorf, Wienzeile 11/1/9) szervezésében.
2016.07.10-én érkeztem. Mivel a kurzus egyetlen résztvevője én voltam, aznap este megismerkedtem
tanárnőmmel, Elisabeth Schrenkkel, egy kellemes hangulatú, könnyed vacsora során, majd Edith
Hausleitner asszonnyal, a kurzus vezetőjével. Kicsit csalódott voltam, hogy nem volt más résztvevő,
mert a korábbi tanfolyamokon résztvevő kollégáim beszámolói alapján sokat tanultak a más
országokból érkezett nyelvoktató kollégáktól, illetve közös szabadidős programokat szerveztek, ami az
én esetemben nem mondható el. A szabadidőmben megnézetem Bécs nevezetességeit, többek
között a Schönbrunni kastélyt, a Stephans dómot, az Operát, a Hősök terét és környékét, a
Tanácsházát.
A szállásom a Schlossherberge ifjúsági szállóban volt, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Bécsre. Az
órák itt kerültek megrendezésre (1160 Bécs, Savoyanerstr. 2.). A sok fiatal miatt a szállás hangos volt,
éjszakába menően kiabáltak, csapkodták az ajtókat, ami számomra zavaró volt. A szállás tartalmazta
a reggelit, ami nagyon bőséges és finom volt.
Tanárnőmmel, Fr. Schrenkkel megbeszéltük, hogy mit tervez az órákra, illetve milyen számomra
fontos tananyaggal tudnánk még kiegészíteni a képzés anyagát. A kurzus kezdettől fogva baráti
hangnemben és jó hangulatban telt. Elisabeth mindent megtett annak érdekében, hogy ellensúlyozza
azt, hogy csak ketten vagyunk az órákon. A különböző témák köré szervezett egységek jól felépítettek
voltak. A bevezető elméleti részek után a hangsúly a gyakorlaton volt. Különböző feladattípusokat
mutatott be és rengeteg feladatot oldottunk meg. Sok ötletet, és javaslatot kaptam. A tanárnő által
hozott feladatokon kívül a helyszínen is készítettünk feladatlapokat.
A következő témákat dolgoztuk fel:









Ismerkedési feladatok
Országismeret – Ausztria
Beszéd játékosan
Stationenbetrieb – Tanulás állomásokon
Mese a nyelvoktatásban
Filmek a nyelvoktatásban
Az Österreich Spiegel folyóirat és hasznos honlapok a nyelvoktatásban
Zene a nyelvoktatásban

A képzés teljes anyagát megkaptam kinyomtatott formában, így kollégáim is profitálhatnak az elmúlt
héten tanultakból, illetve szeptembertől ők is alkalmazhatják és beépíthetik nyelvóráikba a számtalan
feladattípust. A bemutatott és felhasznált hanganyagokat pedig cd-n kaptam meg. Nyelvi szempontból
is sokat jelent számomra, hogy az anyanyelvi környezet miatt – minden szituációban - csak németül
beszéltem egész nap. Elisabeth szívvel-lélekkel tartotta számomra a foglalkozásokat.
Csütörtökön a csodás hangulatú Salzburg városába tettünk egy egész napos kirándulást. Kísérőm a
Learning Events másik kolléganője, Raphaela volt. Megnéztük a Mirabell kastélyt, a belvárost, majd
Mozart szülőházát. Az ebédmeghívás után a Hohensalzburg várát és az ott található kiállításokat
néztük meg, ahová egy felvonóval jutottunk fel. A kilátást az egész napos eső miatt csak részben
élvezhettük.
Nagyon örülök, hogy a képzés gyakorlati jellege miatt sok mintafeladatot kaptam, a passzív
szókincsemet felelevenítettem, szakmailag és lelkileg is feltöltődtem, új lendületet kaptam.
Pilisvörösvár, 2016. július 19.
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