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A pályázat egyik célja volt különböző kompetenciák fejlesztése, mint például a
szervezőkészség: önállóan kellett keresnem a kiválasztott célországban (Ausztriában, Bécsben)
megfelelő nyelviskolát, amely a nyári szünetben 2-4 hetes intenzív nyelvi kurzusokat szervez.
Erre az időszakra szállást egy egyetemi kollégiumfélében/hostelben találtam. 2 ágyas szobák
voltak fürdőszobával, a konyha közös használatú, emeletenként volt egy.
A ki- és visszautazást vonattal lehetett megoldani. Az ellátásra, étkezésre, helyi közlekedésre
napidíjat kaptam.
A mobilitással elérendő legfontosabb céljaim: az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, új
tanítási módszerek megismerése, a szakmai felkészültség gyarapítása.
A kurzus hétfőtől péntekig, reggel 8.30 és 12:00 óra között zajlott, egy szünettel. A nyelviskola
épülete szép, világos, modern, jól felszerelt. A rengeteg tanulónak köszönhetően minden nap
hatalmas volt nyüzsgés: egyszerre körülbelül 20 tanteremben folytak az órák, naponta 3
időpontban. Csoportonként 10-12 fő tanult együtt. Az én csoportomba mindenki más országból
érkezett, valószínűleg szándékosan alakították így, hogy ne legyen lehetőség azonos
nemzetiségűeknek a saját anyanyelvükön beszélni egymással sem az órákon sem azokon kívül.
Csoporttársaim az alábbi helyekről jöttek: Kína, Görögország, Spanyolország, Lengyelország,
Szlovákia, Szlovénia, Oroszország, India, Irán. Mindenki fiatalabb volt nálam, a többségük ott
élt Bécsben, ott akart letelepedni, dolgozni. Érdekes volt egymás német kiejtését megérteni, de
ez is jó tapasztalat volt.
A nyelvtanár Németországból származott, de szintén Bécsben élt pár éve. Gondot fordított arra,
hogy a csoport megismerje egymást, összehangolódjon, sok szituációs játékot, páros és
csoportos feladatot adott. Az órák módszertani felépítése hasonlóvolt a magyar
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nyelvtanfolyamokhoz, iskolai órákhoz. A kurzus folyamán nemcsak a nyelvi tudásomat tudtam
fejleszteni, hanem új módszertani dolgokat is igyekeztem ellesni – bár ez utóbbiban egy kissé
csalódtam, kicsit többet vártam.
A nyelvtanfolyam viszont nagyon jó volt, felfrissítette, felszínre hozta a látens nyelvtudásom,
amely a GyES évei alatt kezdett megkopni. Magabiztosabbá és motiváltabbá tett a
nyelvoktatásban, ezt biztosan kamatoztatni tudom majd a kollégiumban. Megerősített a kurzus
abban, hogy a saját módszertani tudásom elég jó, ugyanakkor tudtam újat is tanulni.
Kommunikációs képességeim fejlesztése volt az egyik fontos célom, emiatt is nagyon sikeres
volt a tanfolyam. Órák után is sokat beszélgettünk egymással és közös programokat is
szerveztünk a csoporttal. Azok a csoporttársaim, akik régebb óta Bécsben élnek megismertettek
a várossal. Ezáltal a pályázat másik célja is teljesült, a kulturális élményszerzés, az adott ország
jobb megismerése.
A kurzus legvégén illetve minden hét végén írtunk egy rövidebb szintfelmérést, amit mindig
maximálisan teljesítettem, ez szintén magabiztosabbá tett abban, hogy tudásomat,
tapasztalataimat továbbadhassam a kollégiumban.
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