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Azon szerencsések közé tartozom, akik a nyáron két hetes Erasmus+ továbbképzésen vehettek
részt Európa valamelyik országában. Én Németországban jártam.
A pályázat kiírása után Regensburg és az itt meghirdetett felfrissítő kurzus keltette fel az
érdeklődésemet. Ide pályáztam és nagyon jól döntöttem. A város maga egy kis „ékszerdoboz”.
A kelták telepedtek meg itt, ők nevezték először Radasbonának, majd a rómaiak építettek itt
egy erődöt i. sz. I. században. Bár a város a Duna mellett fekszik, nevét a másik, Regen nevű
folyóról kapta. A várost ez a két folyó több helyen szeli át, így az óváros is a Duna és a Regen
két partján fekszik.
A szállás és a nyelviskola egy épületen belül, az óváros szívében található. Minden nap
történelmi épületek között sétálhattunk, gyönyörködhettünk az építészeti műemlékekben,
templomokban. Szegedhez hasonlóan itt is van dóm, de más stílusú. A nyelviskola által kínált
első program egy városnézés volt, ahol az idegenvezetőnk a belváros összes nevezetességét
bemutatta és tájékoztatott minket, hogy mikor, hova érdemes belépőt váltani.
A nyelviskola neve: Horizonte. Azért választották ezt az elnevezést, mert úgy gondolják, hogy
az embernek szélesítenie kell a látókörét, más országokból érkezőket is meg kell ismernie, el
kell fogadnia. A két hét alatt ezt a szemléletet láthattuk tőlük.
Már a megérkezéskor – vasárnap - nagyon készségesek és segítőkészek voltak a nyelviskola
dolgozói. Számomra nagyon meglepő volt, hogy az első pillanattól kezdve tegezett minket
mindenki, de a nyelviskolán belül ez a szokás az oldottabb légkör megteremtése érdekében.
Mindenki kapott egy a nyelviskola logójával ellátott mappát a fontosabb tudnivalókkal,
órarenddel, szabadidős elfoglaltságokkal, házirenddel, térképpel. A szállás a nyelviskolával
azonos épületen belül, a második emeleten helyezkedett el. A negyedik emeleten lévő iskolához
egy folyosó vezetett, ahova külön kóddal tudtak az ott tanuló diákok belépni. Míg a negyedik
emeleten egyágyas szobák voltak csak, a másodikon kétágyas szobák illetve stúdiók, két
kétágyas szobával, külön konyhával és fürdőszobával. Én is egy ilyen stúdióban voltam
elszállásolva egy történelem-ének szakos magyar kolléganővel és két dél-koreai diákkal. A
házirendben foglaltakat nagyon komolyan vették, ezért szóban is felhívták a figyelmünket a
szelektív hulladékgyűjtésre és annak fontosságára.
Hétfőn reggel 9 órakor kezdődött a tanítás. A csoportunk 12 főből állt. Hárman voltunk
magyarok, ketten csehek, hatan lengyelek voltak és egy kolléganő Finnországból érkezett. A

délutáni foglalkozásokon még egy lengyel kolléganő csatlakozott hozzánk. A csoportunk
minden délelőtt és egy délutáni foglalkozáson is Gudrunnal volt, a többi órát más tanárok
tartották. Az első napon az óra természetesen a bemutatkozással kezdődött. Ezen kívül
mindenki elmondhatta, hogy milyen témával szeretne részletesebben foglalkozni illetve melyik
nyelvtani problémához kér segítséget. A tanárnőnk tartotta magát az általa kidolgozott kéthetes
tematikához, csak az olvasott szövegeket, a nyelvtani feladatokat és a beszélgetés témáit
igazította a kívánságainkhoz.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szókincsfejlesztésre, a szómagyarázatra. Minden nap felírta
a hibás mondatainkat, szóhasználatunkat, amit másnap írásban megkaptunk, kettesével
kijavítottuk, majd közösen megbeszéltük.
Nagyon sok aktuális szöveget dolgoztunk fel, legyen szó politikáról vagy oktatásról. A
szövegek feldolgozása, a feladatok megoldása során sok új ötletet kaptunk, amit ki is
próbáltunk. A beszélgetések során mindenki elmondhatta saját véleményét, élményeit,
tapasztalatait. Így módunk nyílt arra, hogy a más országokból érkező kollégáinkat is
meghallgathassuk, eszmecserét folytathassunk különböző témákról.
A délutáni foglalkozások mindig más téma köré szerveződtek. A 120 perces órákon részletes
információhoz és hasznos tippekhez juthattunk a következő területeken: kreatív íráskészség
fejlesztés, fonetika, fiatalok szóhasználata, mozgásos feladatok a tanításban, iskolarendszer
Németországban, étkezési szokások Németországban. Minden órán kész, előre kidolgozott,
használható anyagokat kaptunk, amelyekkel otthon is kiválóan tudunk majd dolgozni. Ezen
kívül olyan hasznos linkeket tartalmazó listát is összeállítottak nekünk, ahol az interneten online
megnézhető filmek, dalok és dalszövegek, nyelvtani feladatok, adott korosztálynak megfelelő
szövegek találhatóak meg.
Szabadidőnkben sem unatkoztunk. A nyelviskola minden napra szervezett valamilyen
programot, ami nem volt kötelező. Csoportunk nagyon aktívan vett részt az összes
rendezvényen. Ahogy azt már írtam, az első napon városnézést tartottak számunkra, ami egy
sörkertben kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel ért véget. Bepillantást nyertünk a BMW
egyes modelljeinek gyártásába és az egyik híres regensburgi sörfőzde kulisszatitkaiba.
Hajókáztunk a Dunán Walhalláig, a Hírnév Templomáig, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a
környékre. Ezen kívül a Kepler Múzeumban vehettünk részt egy nagyon szórakoztató, profi
vezetésen. A szombati napon Bambergbe utaztunk, ahol megtekintettük a várost és egy tipikus
bajor étteremben ebédeltünk. Ezekre a programokra bárki jelentkezhetett, aki a nyelviskola
tanulója, ezért alkalmunk nyílt svájci, olasz, spanyol, ugandai, guatemalai diákokkal is németül
beszélni.
A szokásos programcsomagban nem szerepel iskolalátogatás, de a Horizonte ezt is elintézte
nekünk. Két csoportban, két különböző napon látogattuk meg a regensburgi Domspatzen zenei
gimnázium egy 10-es osztályát. Az épület felszereltsége, a tanárok és a diákok motiváltsága
mindnyájunkat lenyűgözött.
Az első hét péntekén az iskola vezetője meghívott minket ebédelni, ahol oldottabb légkörben
tudtunk társalogni. Ez a program a másik hét péntekére lett betervezve, de egy kolléganő
balesete miatt változtatni kellett az időponton.
Összességében nagyon elégedett vagyok a kurzussal, egy nagyon jól szervezett csapattal,
nyelviskolával ismerkedhettem meg. Sok ötlettel gazdagodtam, ami segíti a módszertani
fejlődésemet. Ezen kívül az itt megszerzett élmények hozzájárultak ahhoz, hogy kiszakadjak a

mindennapokból és feltöltődve várjam a következő tanévet. A Horizonte nyelviskolát minden
kollégámnak csak ajánlani tudom, mert egy életre szóló élményben lehet részük.

