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2016 nyarán lehetőségem volt már egy kéthetes továbbképzésen részt venni az Erasmus+
keretében Regensburgban. Most egy kicsit közelebbi helyen, Bécsben nyílt lehetőségem erre.
Valahogy úgy alakult eddig, hogy valamennyi hosszabb időtartamú német nyelvterületen való
tartózkodásom Németországban volt, Ausztriában mindig csak néhány napot töltöttem.
Szerettem volna az osztrák embereket, mentalitásukat közelebbről megismerni, ehhez pedig
több idő kell. Iskolánk diákjaival már évek óta megtekintjük a bécsi karácsonyi vásárt, de az
nem ad elég képet a városról, az emberekről.
Busszal érkeztem a külvárosba, ahonnan két metróval és villamossal jutottam el a
szállásomra. Szerencsémre a nagyobbik lányom, aki jól ismeri Bécset, segített a szállásomat
megtalálni, mert nem volt egyszerű elsőre a dolog. Izgultam is, hogy ezt majd az első tanítási
napon miként fogom egyedül kivitelezni, de kár volt. A szállásomat önállóan intéztem, semmi
gond nem volt vele. A környék igen biztonságos, hiszen ebben az utcában van az USA
nagykövetsége.
Az ActiLingua nyelviskola egy régi, szépen felújított épület első emeletén található, a
Belvedere kastélytól nem messze, a központtól kb. 10 percre villamossal. Ez a
diplomatanegyed, mert több ország nagykövetsége itt található. A termek 10-12 fős
csoportokra vannak kialakítva, modern a berendezésük. A titkárságon nagyon segítőkészek a
dolgozók és a tanárok is. A folyosón lévő faliújságon megtalálhatók a csoport- és
terembeosztások, a szabadidős programok, nyelvvizsga tájékoztatók. A társalgóban fotelek,
székek és számítógépek találhatók. A diákok minden életkort képviselnek, a legtöbben
nyelvtanfolyamra jönnek.
Bécs egy világváros, rengeteg turistával, látványossággal, a világ minden tájáról származó
emberekkel, nyitottsággal, segítőkészséggel. A nyelviskolában örömmel fogadtak minket és
itt is rögtön tegeződő viszonyban volt mindenki, ami azért közvetlenebb légkört teremt. 19
tanár jelentkezett erre a két hétre, így két csoportba osztottak minket. A mi csoportunknak az
első héten délelőtt, a második héten délután voltak az órái. A csoportunkban igen vegyes volt
a nemzetek képviselete, ennek megfelelően igazán a multikulturalitás jegyében zajlottak az

óráink. A munka nyelve természetesen a német volt. Négyen voltunk magyarok, volt egy
lengyel kolleganő, ketten voltak Olaszországból, de egyikőjük öt éve Németországban él,
ketten Amerikából jöttek, de közülük az egyik kolleganő szerb származású; s nálunk volt az
egyetlen férfi, aki Csehországból jött. A véletlen úgy hozta, hogy három éve Regensburgban
már együtt vettünk részt az ottani továbbképzésen.
Az első reggelen a regisztráció után rögtön elkezdődtek az óráink, ami már induláskor is igen
jó hangulatban zajlott. Ez szerencsére a továbbiakban is így maradt. Minden alkalommal
összehasonlítottuk a dolgokat az összes országban, bármiről is volt szó. Mindenki nagyon
nyitott és kreatív volt.
Az első este kaptunk egy másfél órás városvezetést, ami csak a szűk belvárosra korlátozódott.
A második hétfőn Sisi volt a vezetés témája.
A nyelviskola az első szerdán a Belvedere kastély mellett található vendéglőbe hívott meg
minket vacsorára, ahol igazi osztrák specialitásokat kóstolhattunk. Jó hangulatú beszélgetést
folytattunk egymással, hiszen itt a két csoport egyszerre volt jelen.
Mivel az első héten a délutánjaink, a második héten pedig a délelőttjeink szabadok voltak, így
a város felfedezését ebben az időben tettük meg.
Amit én felfedeztem illetve meglátogattam, a következők voltak: Belvedere kastély,
Hundertwasserhaus, Duna-sziget, Dunatorony, Régi Duna, Stephansdom, Kärntnerstraße,
Mariahilferstraße, Természettudományi Múzeum, Schönbrunn, Albertina Múzeum, Sisi
Múzeum, Kapuzinerkirche, Votivkirche (két koncert), Gasometer, Egyetemi Füvészkert. A
tanácsháza előtti téren filmfesztivál volt, ami rengeteg érdeklődőt vonzott oda esténként a
vetítésekre, napközben pedig a nézgelődésre.
A szabad hétvégét is a várossal és környékének megismerésével töltöttem. Így jutottam el
szombaton a Bécsi-erdőbe (Leopoldsberg, Kahlenberg) és szabadidőparkjába (Prater).
Vasárnap szervezett kirándulás keretében utaztunk Laxenburgba, ahol a Franzensberg kastélyt
és parkját tekintettük meg.
A kurzus első hetén a kultúra; a kommunikáció, a nyelvtan gyakorlása közmondások
segítségével; dalok, mesék feldolgozása, a bécsi etikett és az osztrák termékek volt a téma. A
második héten került sorra a módszertan és a didaktika. Rengeteg ötletet kaptunk az
országismeret, a nyelvtan kreatív és kommunikatív tanításához, a zene és a film
felhasználására az oktatásban. Megismerhettük több kiadó tankönyveit, kiadványait. Mindkét
tanárnő fiatalos, lendületes órákat tartott, ahol mindannyian jól éreztük magunkat, teljesen
átadva magunkat a lehetőségnek, hogy a német nyelv sajátosságaival ismerkedjünk meg az
osztrákok szemszögéből, közvetítésével. Saját magunkon próbálhattuk ki a feladatokat,
módszereket, így első kézből szerzett tapasztalataink vannak. Nyelvileg és módszertanilag is
sokat kaptunk a két hét alatt mind a tanárainktól, mind pedig egymástól, hiszen a
tapasztalatcsere fontos része volt óráinknak, mindennapjainknak.
Meg kellett állapítanom, hogy az osztrákok nyitottabbak, kicsit közvetlenebbek, mint a
németek. Ők is barátságosak, segítőkészek, de távolságtartóbbak. Valószínűleg a közös
történelmünk, földrajzi közelségünk is szerepet játszik ebben.
Mindenképpen ajánlom ezt a várost annak is, aki csak kirándulni szeretne és ezt a nyelviskolát
annak, aki a német nyelvet szeretné elsajátítani, illetve tanártovábbképzésen szeretne részt

venni. A hőség ellenére teljesen feltöltődve, ötletekkel tele jöttünk el az iskolából és Bécsből.
Nagyon örülök, hogy ezt a lehetőséget alkalmam volt kihasználni, köszönet érte mindenkinek!

