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„Nyelvkaland ME”

Nyelvkaland ME – Online élménynapok
2020 szeptemberében elérkeztünk a „Nyelvkaland ME” – Nyelvtanulással a boldogulásért című
projekt utolsó félévéhez. A három évig tartó projekt záró szakaszában a Miskolci Egyetem
hallgatói már nem tartottak élményfoglalkozásokat a diákjainknak. Ehelyett négy rendhagyó
élménynap került megrendezésre, amelyeket a járványhelyzet miatt online valósítottak meg a
szervezők a Zoom alkalmazáson keresztül. A programban iskolánk 10.A, 3/11.C és 5/13.G
osztályos tanulói vettek részt.
A Miskolci Egyetem oktatói és hallgatói által szervezett első élménynapra szeptember 17-én
került sor, ami még „hagyományosan” zajlott, vagyis mindkét csoport a tanult első idegen
nyelvi (angol és német) foglalkozásokba kapcsolódhatott be. Nyolc állomáson kínáltak színes
programokat a diákjaink számára, és az utolsó állomáson került sor a „nyelvváltásra”, ami azt
jelentette, hogy aki eddig angolt tanult, az kipróbálhatta a német nyelvet és fordítva.
Az ezt követő élménynapok már váltott nyelven zajlottak. Október 9-én Zöld napon, október
16-án Város napon, míg november 5-én egy Országismereti élménynapon vehettek részt
tanulóink. A német nyelvű állomásokon megismerkedhettünk Németország, Ausztria és Svájc
kultúrájával, földrajzával, híres emlékműveivel, gasztronómiájával és látványosságaival, míg
az angol állomásokon ugyanezek a témák kerültek sorra az Egyesült Királyság, az Egyesült
Államok és Ausztrália kapcsán.
A szervezők remek munkát végeztek, hisz minden állomáson más-más típusú feladatok várták
diákjainkat: interaktív kvízek és nyelvi játékok, prezentációkhoz kapcsolódó feladatok,
interjúk, kisfilmek, nyelvvizsga-show, hallásértés és mások. Nem maradhattak ki a
kézügyességet igénylő feladatok sem: a tanulók készítettek makettet London látványosságairól
és egy tipikus német kisvárosról, origami technikával hajtogattak állatokat és tarisznyát
festettek.
A diákok a megszerzett tudás mellett különböző ajándékokkal is gazdagodtak: kaptak pólót,
tollakat és vászontáskát. A legfontosabb azonban az volt, hogy belekóstolhattak egy másik
idegen nyelvbe, megismerhették a célországokat, és mindezt játékos formában, rengeteg
élménnyel gazdagodva. Bár az elején kissé bátortalanul vágtak bele a programokba, hamar
kiderült, hogy nincs mitől félniük, hiszen a feladatok olyan nyelvi szinten készültek, amivel egy
kezdő nyelvtanuló is könnyen meg tud birkózni, ezáltal erősítve a tanulók motivációját, akik
idővel egyre lelkesebbé váltak. Szerencsére a lebonyolítás technikai oldala is zavartalanul
működött, néhány kisebb problémától eltekintve.
Köszönet a szervezőknek az igényesen és precízen megszervezett élménynapokért.
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