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100 órás német nyelvtanfolyam zajlott Gelsén a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár-
ban szeptembertől november végéig. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen ma már 
fokozatosan elmosódnak az országok határai, néhány óra alatt bárhová eljuthatunk és új 
helyeken, új embereket ismerünk meg, illetve a termálfürdőnek köszönhetően települé-
sünkre is egyre gyakrabban érkeznek külföldiek. Éppen ezért a mai világban nagyon 
fontos az idegen nyelvek ismerete. Az egyik legismertebb európai nyelv a német. Ez a 
képzés arra adott lehetőséget, hogy megismerkedhessünk a német nyelvvel, valamint 
egyszerű hétköznapi helyzetekben képesek legyünk német nyelven kommunikálni. 

Csoportunk 12 főből állt, 11 hölgy és egy férfi részvételével. A résztvevők köre 
vegyes összetételű volt, néhányan még nem tanultak soha németül, vagy csak régebben, 
rövid ideig foglalkoztak a nyelvtanulással, illetve páran a már meglévő tudásukat frissí-
tették, illetve pótolták a hiányosságaikat. A képzés erőssége volt a kiscsoportos foglal-
kozás. A körülbelül azonos szintű tudás lehetőséget adott arra, hogy gátlások nélkül 
beszéljünk németül, valamint arra is, hogy hallgatótársainkkal is gyakoroljuk a szituáci-
ós gyakorlatokon keresztül, a megtanult nyelvi fordulatokat. Mindent összegezve magas 
szintű képzést kaptunk és szerintem sokat tanultunk ilyen rövid idő alatt is, ezt támaszt-
ják alá a jó vizsgaeredmények is. 

Intézményünk kiemelt feladatként kezelte a programban résztvevő személyek 
képzésben tartásának segítését, az esetleges lemorzsolódás csökkentését és megakadá-
lyozását. A tanfolyam végén mind a 12 fő eredményesen levizsgázott. A könyvtár falai 
között lehetőséget biztosítottunk a különgyakorlásra is, ha valaki lemaradt, vagy nem 
értette a tanultakat, illetve otthon nem volt lehetősége a CD meghallgatására ez ne je-
lenthessen senki számára hátrányt. A vizsga előtti időszakban nagyon fontos volt, hogy 
minél többet gyakoroljuk szóban a páros szituációkat, valamint a tesztek gyakorlására is 
szükség volt. A sikeres megvalósítás érdekében együttműködtünk a Zalai Falvakért 
Egyesülettel, a „Cseszt Regélő” Nonprofit Kft-vel és a SZÁM-PONT Kft képző intéz-
ménnyel.  
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