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Módszertani továbbképzésen Düsseldorfban 

 

 Az Erasmus+ projekt keretében a düsseldorfi Institut für Internationale 

Kommunikation (IIK) tanfolyamain töltöttem két hetet. A választás azért esett 

erre a gyakorlatilag két egyhetes kurzusra, mert programjuk azt ígérte, hogy a 

nyelvoktatást és nyelvtanulást segítő legmodernebb módszerekkel és eszközökkel 

ismerkedhetek meg. 

 Kolléganőmmel, Richterné Rubes Zsuzsával indultunk útnak Düsseldorfba, 

aki az IIK kéthetes intenzív német nyelvtanfolyamán vett részt. Az IIK 

munkatársai nagyon körültekintően készítették elő utazásunkat, minden 

szükséges információt időben megkaptunk a tanfolyamokról, a helyszínekről, a 

szabadidős programokról, a szállásról és a düsseldorfi közlekedésről. Az IIK 

közvetítésében egy nagyon kedves nyugdíjas házaspárnál, Lammerséknél laktunk 

Düsseldorf kertvárosában. Az első héten ketten voltunk itt vendégek, a második 

héten csatlakozott hozzánk két olasz kolléganő, jó alkalmat adva Zsuzsának olasz 

nyelvtudása gyakorlására is.  
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Az IIK számítógépes termében voltak a foglalkozások, gyakorlatilag napi 

nyolc tanórányi időt töltöttünk itt, folyamatosan számítógépen dolgozva. (Két nap 

után be is kellett szereznem egy szemcseppet.) 8-10 fős nemzetközi csapat jött 

össze, két trénerünk pedig az IIK munkatársa volt: Andreas Westhofen és dr. 

Rüdiger Riechert.  Programjuk, mint példaértékű európai továbbképzés, 

megkapta a GINKO AWARD-ot.  
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Az első hét témája Lernumgebung Moodle im DaF- und Fremdsprachen-

unterricht: Methoden & Möglichkeiten volt. Minden résztvevő létrehozott egy 

saját Moodle-felületet, megtanultuk, hogyan ágyazzunk be videókat, térképeket, 

képeket, „Moodle-kütyüket”, hogyan hozzunk létre beszélgető fórumokat, 

szavazásokat, hogyan gyártsunk saját interaktív on-line gyakorlatokat és audio-

fájlokat. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a szerzői jogok tiszteletben tartására, 

hogyan kell a forrásokat megadni és honnan lehet jogtiszta, szabadon 

felhasználható anyagokat letölteni. 

A második hét programja a Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht 

címet viselte. Saját weboldalt gyártottunk, megismerkedtünk egy sor nyelvoktató 

és gyakorlást támogató applikációval, audió- és videófájlokat szerkesztettünk. 

Alaposan végig gondoltuk, milyen személyi és technikai feltételek kellenek 

ahhoz, hogy egyre nagyobb arányban tudjuk alkalmazni az Y/Z generáció 

igényeinek leginkább megfelelő eszközöket, hogy tablet-osztályban dolgozzunk.  
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Mindkét hét rendkívül intenzív, gyakorlatorientált tanulással telt, de azért 

maradt egy kis idő a szűkebb és tágabb környék megismerésére is. A 

csoporttársakkal felfedeztük Düsseldorf nevezetességeit, jártunk a Heine 

Múzeumban, hajóztunk a Rajnán. Az IIK hétvégén buszos kirándulást szervezett 

Amszterdamba, amit különösen érdekessé tett az, hogy éppen aznap volt a Pride 

Amsterdam hajós felvonulása a várost keresztülszelő csatornákon.  Jártunk 

Aachenben, Kölnben és Münsterben is.  

 

 

 

A Heine-emlékműnél Düsseldorfban 
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                     Hajókirándulás Kaiserswerth-be 

 

 

                    Kölnben a Rajna partján 
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Németalföldi kedvenceim társaságában az amszterdami Rijksmuseumban 

 

 Mit adott nekem ez a két hét? Mindenekelőtt megmerítkezést egy igényes 

nyelvi környezetben, ami egy nyelvtanár számára egy-két évente mindenképpen 

ajánlatos. Sok új, a tanításban azóta már be is vetett módszert, forrást, ötletet.  Sok 

új ismeretséget, érdekes és tanulságos eszmecserét külföldi kollégákkal. Az 

egyént gazdagító európai sokszínűség ismételt megélését. Igyekszem mindezt 

átadni diákjaimnak és kollégáimnak.   

  


