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A2 KURSFORM AM VORMITTAG TAGLICH

STUNDEN PRO WOCHE 20
AM ABEND DREIMAL PRO WOCHE ZWEI STUNDE

Leírás
A történelmi óvárosban mûködõ Horizonte nyelviskola praktikusan
berendezett, világos tantermeiben összeszokott szaktanári gárda
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vezetésével folyik az oktatás. A diákság több mint felét a visszatérõ
tanulók alkotják, amire az iskola méltán büszke. A családias hangulatú
Horizonte nyáron sem fogad 80 diáknál többet egyszerre (60
országból!), így biztosítani tudják a személyes odafigyelést minden
tanulóra. A célravezetõ szituációs játékok, a spontán beszélgetések
elõsegítik a mindennapi német nyelv gyors elsajátítását.
Cserélje le a helyőrzőket (például a fenti [Tanfolyam megnevezése]
részt): kattintson a szövegre, és egyszerűen kezdjen el írni.
Elvárások és célok
An Intensivkursen am Vormittag oder Nachmittag oder Abendkursen
und in kleinen Gruppen. Sie lernen mit maximal acht oder zehn und
durchschnittlich vier bis sechs Teilnehmern in der Gruppe.
Tanfolyami anyagok
Kötelező anyagok
Az intenzív délelőtti kurzusokon tudásszinttől függően kiscsoportos
foglalkozásokat tartottak nekünk, maximum 8-10 fővel. Az INTENZÍV
TANFOLYAMON az ÁLTALÁNOS TANFOLYAM kiegészítéseként
délután kiscsoportos oktatás keretében tanítanak, így a tananyag a
hallgatók igényeihez igazodik. A SZAKMAI PLUSZ TANFOLYAMOK
délutáni magánóráin mindenki az érdeklődésének megfelelő témakörben
gyarapíthatja nyelvtudását, legyen az üzleti, turisztikai vagy irodalmi
nyelv. A NÉMET IRODALOM tanfolyamon délelőtt nyelv-, délután
speciális irodalomórákon vesznek részt a jelentkezők. Az órákon a
barokktól napjainkig készült remekművek olvasásával és elemzésével
ismerkedhetnek meg hallgatóink. A tankönyvek és az oktatási anyagok
árát a tandíj tartalmazza, a házi feladat kb. 40 perc naponta.

Tanfolyam időbeosztása
Hét

Olvasmány, gyakorlatok
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Hét

Olvasmány, gyakorlatok
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TÉMÁK:
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programok,problémák,betegség,rosszullét,ügyintézés,
közlekedés
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A2 TEST

További információk és források

Szeptember 26-án utaztam Regensburgba. Először az orientációs
programokon vettem részt, ahol megkaptam a legfontosabb
információkat az iskoláról, a kollégiumról, a városról és Németországról.
Majd egy intenzív német nyelvtanfolyam következett, amit
meglehetősen hasznosnak találtam. Sokat fejlődött a nyelvtudásom és
bátorságot adott, hogy merjek minél többet németül beszélni. Egyágyas
szobám volt, ami tartalmazott egy vizesblokkot is. Először e-mailben,
vettem fel a kapcsolatot a szervező tanárral. Bármilyen kérdéssel,
kéréssel bátran fordulhattam hozzá. A kollégiumi szobám kulcsát is ő
vette át, amit érkezésemkor adott át, valamint több túrát is szervezett
nekem és a többi külföldi diáknak, pl.: Nürnbergbe, Walhallába. Több
alkalommal esti fakultatív program is volt városnézéssel, hegedűkészítő
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műhely
látogatással,
hajókirándulással,
(természetesen németül.)

esti

mozifilmnézéssel

Regensburg ist eine Kleinstadt, in der man sich sehr schnell zu Hause
fühlt. Die Schule war auch sehr klein und das Ambiente dort war sehr
warmherzig, schon fast familiär. Es gab eine gute Mischung an
Nationalitäten und nur wenig französischsprachige Teilnehmende. Die
Lehrkräfte sowie der Schuldirektor waren sehr sympathisch und immer
verfügbar. Ich war sehr überrascht, als ich feststellte, dass sie die
Vornamen von allen Studierenden kannten, auch jener, mit denen sie
nicht direkt in Kontakt waren. Die Kurse waren sehr interessant und
abwechslungsreich. Wir waren gewöhnlich nicht mehr als 5 Studierende
pro Klasse, was aber sicher auch damit zusammenhing, dass wir in der
Nebensaison waren. Wir hatten dafür umso mehr Gelegenheiten,
Deutsch zu sprechen und unsere Kenntnisse zu verbessern. Meine
Unterkunft hatte ich im Wohnheim der Schule. Ich bereue diese Wahl
nicht, denn die Wohnung befand sich auf dem gleichen Stockwerk wie
die Schule, auf der vierten Etage eines Gebäudes. Alle Zimmer, sowohl
die Einzel- wie auch die Zweibettzimmer, hatten ein privates Bad. Die
Küche mussten wir mit etwa zwanzig anderen Studierenden teilen.
Gelegenheit dazu habe, werde ich nach Regensburg zurückkehren!
Mindenképp megérte pályáznom az Erasmus
ösztöndíjra. Hála a
programnak sok csodás helyen jártam, sok új embert és kultúrát
ismertem meg, kipróbálhattam magam egy idegen és ismeretlen
környezetben. Ez a sok élmény és tapasztalat önállóbbá és
talpraesettebbé tett. Úgy gondolom, ha valakinek megfordul a fejében,
hogy jelentkezzen a programra, akkor az illető ne gondolkodjon ezen,
hanem pályázzon, mivel az Erasmus egy rendkívüli lehetőség, melyet
érdemes kihasználni. Én másodjára is jelentkeznék ha majd lehet.
VÁGÓNÉ NÉMETHY ADRIEN
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