
Deutschlehrerkurs 

2021.október 4-15-ig vettem részt Bécsben a Deutschlehrerkurs nevű képzésen az ActiLingua 

nyelviskola szervezésében. A kurzuson 5 lengyel, 2 cseh, 1 szlovén kolléga(nő) mellett 

egyedüliként érkeztem Magyarországról. Már az első találkozáskor kiderült, hogy azonos 

hullámhosszon vagyunk, jól megértjük egymást, nem csak nyelvi szempontból, hanem 

gondolkodásmódunkban is. Hasonló problémákkal, nehézségekkel küzdenek ők is. Tudtunk 

beszélni minden egyéb más témáról is, a szakmáról, az életünkről, a szokásainkról. Ez 

jelentősen hozzájárult a tanfolyam sikeréhez. Végig jó hangulatban, vidáman és tartalmasan 

teltek a napjaink.  

Miután már régen volt lehetőségem arra, hogy német nyelvterületen hosszabb időt töltsek el, 

ezért különösen vártam ezt a tanfolyamot, amelynek egyik célja a nyelvi ismereteink és a 

nyelvhasználat felfrissítése volt. Nagy örömre ez az elvárásom maximálisan teljesült. A 

külföldi tanárkollégáim nagyon jól és igényesen beszéltek németül, így nem jelentett 

problémát a kommunikáció és a közös munka. Külön öröm volt számomra, hogy végre csak 

németül beszélhettem.  

A tanfolyam során két kurzusvezetőnk volt, az első héten Hemma, a második héten Michael. 

Két külön stílus, de mindketten nagyon jól felkészülten, lelkiismeretesen tartották az óráikat, 

rengeteg energiát fektettek a munkájukba. Sok hasznos módszert ismertünk meg, és 

próbáltunk ki, lebontva a nyelvtanítás egyes területeire, úgy mint íráskészség, szövegértési, 

olvasási  és beszédkészség, valamint a nyelvtani ismeretek tanítása. A módszereken túl, sok 

anyagot is kaptunk, amelyet a továbbiakban használni tudunk. Az óráimon számos új 

módszert kipróbáltam már, és a diákok is élvezték. Sokkal magabiztosabb lettem mind a 

nyelvtudásomat mind a módszereimet illetően.   

A tanítás mindig délig tartott, minden délutánunk szabad volt. A nyelviskola által felkínált 

kulturális programok kevésbé tűntek csalogatónak, így többnyire magunk kerestük és 

szerveztük meg a programjainkat. Közösen a csoporttársaimmal. Kirándultunk a 

Weinbergre, megkóstoltuk a Sturmot és a Heurigert, színházba, kiállításokra, múzeumokba, 

operába mentünk, vagy csak elindultunk felfedezni a várost. Bécs csodálatos, sok-sok 

lehetőséggel. Olyan helyeket is megismertünk a kurzusvezetőink jóvoltából, amelyeket 

valószínüleg nem fedeztünk volna fel „egyszerű” turistaként. Például a mondákban szereplő 

helyszíneket is bejártuk, és magunk adtuk elő az egyes mondákat a helyszíneken dramatizált 

formában.  

A hétvégi programokat szintén magunk szerveztük, a kurzusvezetőinktől hallott  ajánlások 

alapján.  

A szállásunk, a nyelviskola rezidenciája volt, amely csak nevében cseng jól. Apró szobám 

egy három szobás lakásban pont a konyha mellett kevésbé volt nyugalmas, mivel három 

huszonévessel osztoztam a közös helyiségeken. A lakás állapota is hagyott kívánnivalót 

maga után. Hiányzott egy helyiség, ahol le lehetett volna ülni, kávét inni, olvasgatni.  

Ezt leszámítva fantasztikusan éreztem magam, teljesültek az elvárásaim, remek hangulatban 

tölthettem el két hetet Bécsben. Nagyon élveztem a kint tartózkodásom minden percét. Már 

most indulnék is vissza, ha lehetne. A csoporttársaimmal továbbra is szoros kapcsolatot 

tartunk fenn. Szervezzük a jövőbeli diákcseréket.   



Ami külön megható volt, hogy a tanfolyam végén Michael és Hemma házi készítésű igazi 

Sacher tortával lepett meg minket. 

Nagyon hálás vagyok, hogy az Erasmus+ keretében egy módszertanilag és nyelvileg is sokat 

adó kurzuson vehettem részt. Újult energiával tértem vissza az iskolába, a mindennapokba. 

Jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a kurzust. 

 

Gayer Judit 

 


