Deutsch lernen Wien erleben - Fajka Ildikó
A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanáraként 2018. augusztusában két
hetet töltöttem el Bécsben. Először vettem részt az Erasmus mobilitási programban,
így nagy izgalommal vártam az utazást.
Nyelvi ismereteim felfrissítésére az Actilingua nyelviskolát választottam, mert
szlogenjük nagyon jól összefoglalta mindazt, ami az én célkitűzésem volt: németül
tanulni, Bécset megismerni. A mindennapokban sajnos nem sok lehetőségem van a
beszélt nyelvet gyakorolni, a németet anyanyelvként használókkal kommunikálni,
ezért most minden alkalmat megragadtam arra, hogy beszélhessek,
beszélgethessek.
A nyelviskolában az egyik nyelvi óránk kifejezetten ezt a célt szolgálta, a másik a
nyelvtani ismeretek frissítésére, bővítésére irányult. Még nagyobb lehetőséget
biztosított a gyakorlásra az, hogy a lengyel, ukrán, svájci, belga, török
tanulótársakkal csak németül tudtuk egymást megérteni. Nyár lévén, sok fiatal
tanult a nyelviskolában, jó volt látni ,,élesben" is a nyelvtudás előnyeit, látni, hogy
milyen könnyedén váltanak át anyanyelvükről angolra vagy németre. Miután
pályázatomban metodikai ismereteim bővítése is szerepelt, az első héten egyéni
órákat kaptam, a második héten lengyel kolléganők is csatlakoztak. Óráim nagy
része délután volt, így délelőttönként alkalmam nyílt felfedezni a várost. Noha
korábban is eltöltöttem már itt turistaként néhány napot, össze sem lehet hasonlítani
a mostani élményekkel. Most lehetőségem volt arra, hogy olyan helyekre is
eljussak, ahová korábban nem volt időm. Régi ismerős helyeket is bejártam, de
volt, hogy csak elindultam és felfedeztem, rácsodálkoztam. Igyekeztem nem csak a
németes, hanem a magyar-történelem szakos szemével is nézni a várost,
elraktározni, lefényképezni mindent, amit később a tanításban fel tudok használni.
Az iskola által szervezett kirándulás alkalmával feljutottam a Donauturmba,
hajókiránduláson összehasonlíthattam a bécsi Dunaszakaszt a mi Dunánkkal, a
hétközben szervezett sétákon megismerhettem a bécsi kávéházak és híres borozók
hangulatát, a Herlitschkában minden nap osztrák specialitást ebédeltem, nem
maradt ki a Wiener Schnitzel és a Bratwurst sem. Kihasználtam a jól átlátható bécsi
tömegközlekedés adta lehetőségeket, és nem csak az ActiLingua Hotel és a
nyelviskola között ingáztam, hanem eljutottam a város távolabbi részeibe is,
ellátogattam például az oberdöblingi Széchenyi emlékhelyhez is.
Nagyon tartalmas két hetet töltöttem el az osztrák fővárosban, feltöltődve,
motiváltan érkeztem haza.....németül tanulva, a bécsi hétköznapokat megélve!

