
 

Drezda és Hamburg: ahol víz van, ott élet van 

Landeskunde Erasmus+ pályázattal 2017. június 11-24. 
(Dresden und Hamburg: zwei Elbmetropolen) 

 
Egy-egy hetet töltöttem Erasmus + pályázat keretén belül Drezdában és Hamburgban, a 

Goethe Intézet (GI) szervezésében. Földrajz szakosként olyan programot kerestem, amit 

szervesen illeszthetek a hazai tananyagba. Erre kínált véleményem szerint a Goethe Intézet 

tökéletes megoldást.  

A délutáni órákban vonattal érkeztem Drezdába és a kora nyári időben még tettem egy laza 

városnézést a szálloda környékén, mely nem messze helyezkedett el a folyótól. Az Elba 

meglehetősen alacsony vízállású volt, nehéz elképzelni, hogy 2002-ben milyen hatalmas 

pusztítást végzett a városban.  

 

 
1. ábra: Kora nyári vízállás az Elbán 

Másnap a kiadós reggeli után elindultam a GI épülete felé, mely negyedórás sétával is 

könnyen elérhető volt, habár az ott tartózkodás idejére heti bérletet kaptunk a városi 

tömegközlekedés járataira. Az „első nap az iskolában” érzés kezdett eluralkodni rajtam, 

hiszen még semmit nem tudtam a többi kollégáról. Az órák minden nap 9 órakor kezdődtek, 

általában közösen ebédeltünk és délután öt óra körül végeztünk. Az első napi ismerkedés 

gyorsan történt: 25 tanár jött össze a világ 21 országából, ebből mindössze 9 volt európai. 

Eleinte nagyon furcsa volt a francia anyanyelvű (afrikai) kollégát németül hallgatni vagy a 

vietnámi kolléganőt megérteni, de aztán gyorsan belejött mindenki. Kiderült, hogy rajtam és 

egy amerikai kolléganőn kívül mindenki német nyelvtanár, több-kevesebb évvel a háta 

mögött. Az első napon könnyen elsajátítható játékok segítségével ismerkedtünk egymással ez 

fontos is volt, hiszen a két hét alatt maradt a csoport összetétele. Ilyen játék volt pl.: a 

tornasor, amikor különböző szempontok szerint kellett tornasorba állnunk: ki hány órát 



utazott; ki hány éve tanít; ki hány éves; ki milyen korú diákokat tanít… Ennél a feladatnál 

muszáj volt megszólalni, ismerkedni, beszéni.  

 

 
2. ábra: A csapat egyik része.... 

 
3. ábra:... és a másik része 

 

Az első napon tisztáztuk, hogy mit is jelent a Landeskunde kifejezés, majd a kiadott 

programtervezet szerint haladtunk a héten. A két hét során ugyanaz a két tréner volt velünk, 

mely szintén megkönnyítette a tanulást. Az első napot közös városnézéssel zártuk, melyet egy 

helyi születésű, már nyugdíjas kolléga vezetett.  



A következő napon Drezda városrészeivel ismerkedtünk, melyet öt csoportban, irányított 

feladatokkal, kérdésekkel és térkép segítségével kellett megoldanunk. Csapattársaimmal 

Neustadt városrészt kaptuk és lelkesen vetettük bele magunkat a munkába. 

 

 
4. ábra: A városrész lakói munkanélküliséggel, nehezebb megélhetési körülményekkel küzdenek: ”Ne törjétek fel! Nincs 

benne semmi vihető!” 

Délután prezentálni kellett a begyűjtött információkat, fotókat, benyomásokat. Csapatunk 

Talkshaw formájában adta elő az ismereteket, amiben egy vietnámi vendéglőst játszottam.  

A klasszikus PPt-s előadás mellett volt olyan csoport, aki Quiz-játékban mutatta be az új 

ismereteket.  

 

A köztes időben sokat játszottunk és számos módszertani újdonságot, gyakorlatot ismertem 

meg. A legjobban az állókép (Standbild), az osztályséta (Klassenspaziergang), valamint a 

Dixit tetszett. Az IKT-n alapuló játékok is hasznosak voltak: Jigshaw valamint a Kahoot 

került elő. Ezen játékok, gyakorlatok javát a saját óráimon is tudom használni, valamint a 

tantestületi kirándulások során is lehet alkalmazni.  

Az egymástól tanulás természetessé vált a csoporton belül, mivel mindennap lehetőség volt új 

módszereket, gyakorlatokat átadni. Ezeket a nap végén összegyűjtöttük és kitűztük a falra.  

 

Földrajzosként kerestem az új, meglepő dolgokat a városban, a nap végén összegeztem a 

megismerteket, valamint az interneten is utána olvastam, ha még hiányzott valami. A hét 

közepén hajókirándulást tettünk az Elbán, valamint egyéni városfelfedezésre is volt módunk. 

A szombati nap szabad volt, ekkor Pirna-ba látogattam el, melyet a világháború megkímélt és 

eredeti szépségében maradt meg.  



 
5. ábra: Az Elba árterét (Elbwiesen) nem építették be, ma a drezdaiak egyik legkedveltebb pihenőhelye, valamint a levonuló 

árhullámok ellen is jobban véd 

 
6. ábra: Pirna-ban működik Németország egyetlen cseh két tanítási nyelvű gimnáziuma 



Vasárnap reggeli után közösen utaztunk vonattal Hamburgba, ahol a második heti tanulást 

kezdtük. Itt is kaptunk városi heti bérletet, valamint az órarend is kiosztásra került. Aznap este 

még kompra szálltunk és elmentünk a hamburgiak pihenőhelyére, a Strandperle-re. 

 
7. ábra: Hamburgban is remek idő volt egész héten 

Drezda után Hamburg igazi világvárosnak számít, minden tekintetben. Németország második 

legnagyobb városa sok meglepetést tartogatott, melyet az egy hét alatt képtelenség volt 

megismerni.  

A foglalkozások az egykori kikötővárosban voltak (Speicherstadt), melyet ma az UNESCO 

Világörökség programja is véd.  

 
8. ábra: Az egykori raktárházak ma lakások, üzletek 



Az egykori Hansaváros történelmét illetve jelenét szerepjátékokon keresztül ismertük meg, 

valamint csoportban kellett az egyes városrészek irodalmi kapcsolatait felderíteni. Az én 

csoportom Hamburg-Altona városrészt kapta, mely az egyik legrégebbi része a városnak. 

A tanulást időnként játékokkal szakítottuk meg és a hét második felére egy komplett óratervet 

kellett összeállítanunk, melyet az utolsó napon a csoportok ismertettek. 

 

 
9. ábra: Árvízkor hídon közlekednek a lakosok 

A két hét hamar eltelt, összeségében nagyon sokat tanultam, nagyon jó csapat jött össze és 

remekül éreztem magam. 

Úgy gondolom, hogy a tanári munkám minősége, valamint a nyelvtudásom is fejlődött. Az ott 

megismert munkaformák, módszerek, gyakorlatok zömét már itthon is alkalmazom, valamint 

idegen kollégák előtt is tartottam beszámolót a tanultakról. 

 

Köszönöm a pályázat által nyújtott lehetőséget és szívesen ajánlom a többi kollégámnak is! 

 

Rácz Ilona 

 

 


