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A tanfolyamra augusztus 14-én utaztam el vonattal, budapesti és müncheni
átszállással az esti órákban érkeztem meg.. Azon a napon egy hallgató fogadott.
A szállás Regensburg belvárosában volt, a nyelviskolával azonos épületben, ami
nagyon optimális volt minden szempontból. Az kétségtelen, hogy a belváros
nagyon zajos, s emiatt sokan panaszkodtak, én inkább az előnyeire próbáltam
koncentrálni. Minden könnyen és gyorsan elérhető, az időnk maximálisan
kihasználható volt.
Az első napon a várossal ismerkedtünk. A valódi képzés kedden kezdődött el. A
tanfolyam délelőtt 9 órától 12:30-ig tartott, majd 13-30-tól 15-30-ig. Ezután
pedig különböző fakultatív programokon vehettünk részt, amelyek elsősorban az
országismeretet, a város és a környék megismerését tűzték ki célul.
Délelőttönként egy kiváló módszertani és nyelvi felkészültségű tanárnőnél volt
óránk. Asz első alkalommal adott témajavaslatokat, s mi magunk is
javasolhattunk témákat. Ennek következtében gyorsan ki is alakult, hogy mivel
fogunk foglalkozni két héten át.
Iskolarendszerek és oktatás, szociális helyzet és demográfia, migráció, utazás,
sport és egészség, a fiatalok nyelve, a német nyelv változásai, anglicizmusok.
Ezeken az órákon általában elolvasott mindenki egy-egy újságcikket, amelyről
utána beszámolt a többieknek. Megbeszéltük a szavakat és kifejezéseket,
elsősorban a C1 felettieket, többnyire kifejezéseket, fordulatokat, amelyek a mai
német nyelvben gyakran használnak.
Majd a cikkekhez különböző feladatokat oldottunk meg szóban és írásban, s
beszélgetéseket folytattunk, amely valójában tapasztalatcsere volt. Nagyon
gyakran segítségül hívta az internetet is.
Minden órát az előző nap szókincsének felelevenítésével kezdtük, majd a
következő téma került sorra. Elsősorban az aktuális német helyzetről olvastunk,
majd beszélgettünk, s utána saját tapasztalatainkat is elmondtuk.
A délutáni órákat mindig más tanár tanította. Szinte tematikus délutánokról
beszélhetünk. A következő témákkal foglalkoztunk: Játékos gyakorlási formák,
országismeret, bajor országismeret, zene az oktatásban, német termékek, kreatív
írás, hangtan és kiejtés.
A délutáni órák a délelőttiekhez hasonlóan magas színvonalúak voltak. Minden
tanár szakértője annak a területnek, s maga is ezen módszerekkel foglalkozik a
nyelviskola tanulóival.

Ötleteket meríthettünk, s nagyon sok anyagot gyűjthettünk, amit itthon be
tudunk vetni a saját tanóráinkon.
A délutáni programok után részt vehettünk kulturális eseményeken. Voltunk
városnézésen, a Reichstagsmúzeumban, megismerkedhettünk a sörfőzés
hagyományaival, megtekinthettük a Walhalla nevű panteont, ahol híres német
személyiségek mellszobrai állnak.
A hétvégére kirándulást szerveztek Passauba.
A fakultatív programokon nemcsak a tanárok vehettek részt, hanem a
nyelviskola minden tanulója. Ezáltal lehetőségünk nyílt megismerkedni az ott
tanulók életével is. Sokan néhány hétre, de nagyon sokan több hónapra is jönnek
elsajátítani a német nyelvet, hogy utána ezen a nyelven folytathassanak
tanulmányokat vagy saját hazájukban éljenek nyelvismeretük lehetőségeivel.
A nyelviskolában professzionálisan szervezték meg az órákat, oldották meg a
felmerülő problémákat, s nagy segítőkészségről tettek tanúbizonyságot.
Kellemes és kedves légkört tapasztaltam meg minden esetben.
A csoportban bolgár, lengyel, olasz, lengyel és ír kollégákkal voltam együtt. Az
órák közötti szünetekben és a szabadidőnkben sok hasznos beszélgetést
folytattunk
a különböző országokban honos, bevált módszerekről,
problémákról, sikerekről.
A tanfolyam hozzájárul szakmai és emberi fejlődésünkhöz, bővült szókincsünk,
országismeretünk, s kapcsolatokat tudtunk építeni.
A Regensburgan eltöltött két hét nagyon sok hozadékkal bír, amely részben az
ottani tanárok, segítőknek köszönhető, de ugyanígy meg kell említenem a
magyarországi segítőket is.
Köszönetemet szeretném kifejezni pesti segítőnknek, Juhászné Végh
Krisztinának, deákos kollégáimnak, Békei Gabriellának és Gáspár Róbertnek,
akik nagyon sokat tettek azért, hogy a Deákból ilyen sok kolléga utazhasson és
tapasztalhasson külföldön, s utána ezeket a tapasztalatokat itthon is
hasznosíthassa.
S mindemellett köszönetet szeretnék mondani a szegedi KLIK Tankerületnek,
akik a pénzügyi előfinanszírozással sokunk helyzetét nagyban megkönnyítették.
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