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Nyelvtanfolyamon Düsseldorfban 

„A nagy kaland” 

    Ezzel a tárgymegjelöléssel neveztem meg a családomnak írt e-maileket az alatt a két hét 

alatt, amit Düsseldorfból írtam az Erasmus+ program ideje alatt, 2016. augusztus 1-12-ig. 

A düsseldorfi Institut für Internationale Kommunikation (IIK) kurzusán kéthetes német 

nyelvtanfolyamon vettem részt. 

 

 

A fenti képen Düsseldorf jelképe a cigánykerekező gyerekek láthatók 

 

Kishitűséggel és kíváncsisággal jellemezném az utazás előtti érzéseimet. Magyar 

nyelv-irodalom és történelem szakosként mindig is szerettem az idegen nyelveket. 

Gimnazistaként olasz tagozaton az orosz nyelv volt még a kötelező. A németet 

önszorgalomból, felnőttként próbáltam elsajátítani. Egy alapfokú nyelvvizsgáig jutottam el 

belőle. 

Mentorom, kolléganőm, pályázatírónk Csikósné Hunics Györgyi volt az, akinek a 

düsseldorfi jelenléte (módszertani továbbképzésen volt ugyanekkor), segítségnyújtása 

(programok kiválasztása, házi feladatok megoldása…) nagyon élvezetessé, hasznossá tette 

számomra ezt a két hetet. 
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Szállásunk Düsseldorf kertvárosában, gyönyörű környezetben egy kedves, idős házaspárnál 

volt. Szobám ablaka egy hortenziákkal teli kertre nyílt náluk. 

 

 

A tanfolyam szintjét, amelyen részt vehettem, az alapján állapították meg, hogy az 

utazásom előtt két héttel egy a nyelvtudásomat felmérő tesztet kellett kitöltenem. Napi négy 

órát töltöttünk a tanfolyamon, ahol rajtam kívül még tíz, húsz év körüli fiatal vett részt 

elsősorban Oroszországból. Tehát itt erőteljesen én voltam a rangidős, ennek ellenére 

nagyon jól éreztem magam közöttük. Minden nap újabb és újabb témának a szókincsével 

gazdagodtunk, sok mindent megtudtunk egymásról a páros munkában megoldott feladatok 

során. 
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Az intézet esténként és hétvégén fakultatív 

programokat is ajánlott. Így juthattam el pl. Kölnbe, 

Aachenbe, Amszterdamba. 
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Láthattam a híres kölni székesegyházat, Nagy Károly trónszékét és sírját, Rembrandt Éjjeli 

őrjáratát, és még folytathatnám, hiszen ezeket eddig tanítottam, láttam a tankönyvekben, de 

eredetiben csak most csodálhattam meg. 
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    A továbbképzésen töltött két hét alatt nyelvtudásomat fejlesztettem, és olyan kulturális 

élményekhez jutottam, amelyek eddig hiányoztak. Javult az önbecsülésem, bizonyítottam 

önmagamnak, hogy életkorom ellenére képes vagyok új helyzetekben helytállni, 

alkalmazkodni és folyamatosan tanulni az újat. 

 


