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Német nyelvterületen, Bécsben, egyhetes képzésen vettem részt. Német 

nyelvtanárként a továbbképzés kiváló alkalomnak ígérkezett a nyelvgyakorlásra, 

de az itt szerzett nyelvészeti, kulturális, gyakorlati ismeretek és élmények minden 

előzetes elképzelésemet felülmúlták. Tanulás közben nyaraltunk és nyaralás 

közben tanultunk. Ha a gyerekeket is így tudnánk megismertetni a tananyaggal, 

boldogan és könnyedén szerezhetnék meg az előírt tananyag ismereteit.  

Az Erasmus tanártovábbképzés egy olyan lehetőség pedagógusoknak, mely során 

sikeres pályázat esetén más országokban, idegen nyelven, többféle témakörben 

szerezhetnek ismereteket. A képzést, a szállást, az útiköltséget és némi költőpénzt 

a program finanszírozza, cserébe az itt szerzett ismereteket a pedagógusok 

kollégákkal,  tanulókkal és más érdeklődőkkel osztják meg, akár tanóra vagy 

előadás formájában.  

Bécsben biztosan nem lehet unatkozni, még teljesen egyedül sem! Ez volt a 

mottóm, amikor a helyszínt kiválasztottam. Szeretem a nagyváros forgatagát, 

még este későn is találni kulturális programot, nyitva tartó múzeumot, kávéházat, 

könyvesboltokat. Könnyű közlekedni, van metró, villamos és sok ember, akivel 

németül lehet beszélni, segítséget lehet kérni, ha esőben a google maps nem tölti 

be a keresett utcát, mert az esőcseppeket ujjlenyomatoknak érzékeli. 

A képzésünk koordinátora egy sokoldalú nyelvész volt, aki Ausztriát és Bécset a 

lehető legszínesebben mutatta be a résztvevőknek, hogy ugyanilyen 

színvonalasan és izgalmasan tudjuk majd ezt a tudást a diákok felé is közvetíteni.  

Tudod-e hogy köszönnek az osztrákok németül? 

Milyen részei vannak Ausztriának, és hogyan nevezik őket? 

Mit jelentenek a színek a nemzeti lobogón? 

Hogyan néznek ki az osztrák pénzérmék és papírpénzek? 

Kik voltak híres osztrák történelmi személyek és hogyan éltek? 

Miért híresek az osztrák festők? 



Milyen a Bécsi Operabál és mennyibe kerül a legdrágább belépő? 

Milyen nemzeti ételek, italok és édességek készülnek Ausztriában? 

Tudod-e hol készül a Red Bull, a Manner, a Mozartkugel, a legfinomabb Wiener 

Schnitzel vagy a Sachertorta? 

Melyik múzeumban milyen érdekességeket találni? 

Milyen érzés egy igazi, híres bécsi kávézóban sorban állás nélkül elfogyasztani a 

reggeli kávét és a süteményt? 

A nyelvgyakorlás mellett még sok száz hasonlóan érdekes tudnivalóval érkeztem 

haza egy hét után Bécsből. A többi résztvevővel, akik között svéd, spanyol, 

lengyel pedagógus is volt, szoros kollegiális kapcsolatot kötöttünk, egymástól is 

sokat tanultunk. Az Erasmus tanártovábbképzés egy felejthetetlen, de 

megismételhető lehetőség tanárok számára, melyből széles körben profitálhatnak 

tanárok, diákok egyaránt. Kihagyhatatlan lehetőség és élmény, melyet szeretnék 

a jövőben újra megpályázni. 
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