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  Július 17-én vasárnap a továbbképzés helyszínére repülővel utaztam a Budapestről Nizzába 

tartó Wizzair járaton. Délután 16:00 körül érkeztem Nizzába és 18:00 körül foglaltam el a 

szállást, ami Nizza központi részén, az 1-es villamos vonalán található. Az estét Nizza városának 

felfedezésével töltöttem.  

2022.július 18. hétfő a kurzus első napja 

A továbbképzést délelőttönként egy nagyon szimpatikus tanár tartja, Marie-Helene. Heten 

vagyunk egy csoportban, hárman magyarok, a többiek német, osztrák, spanyol és lengyel 

nemzetiségű kollégák.  A szükséges adminisztrációk és ismerkedés után egy nyelvtani tesztet 

töltöttünk ki, amit közösen javítottunk és a mondatokat egyenként kielemeztünk. Délután nem 

volt képzés, az óvárost látogattuk meg fakultatív programként. 

2022. július 19. kedd a kurzus második napja 

Délelőtt folytattuk a nyelvtani gyakorlatokat és a bemutatkozást. Aztán egy konkrét nyelvtani 

problémát kiemelve (a passé composé tanítása) megosztottuk egymás között, hogy ki hogyan 

tanítja ezt a múlt időt. Az oktatónk is több módszert javasolt pl. vers, képregény, saját 

tapasztalatok. Délután Jean-Philippe tartott foglalkozást a mozi témában. Rövidfilmeket javasolt 

nyelvi órai alkalmazásra. Érdekes, tanórán hasznosítható ötleteket adott, a tanár egyénisége 

nagyon magával ragadó. Délután tengerparton voltam, majd az óvárosban tettem egy sétát néhány 

csoporttársammal.  



 

 
 

 

 

2022. július 20. szerda, harmadik nap 

Délelőtt újabb módszertani ötleteket kaptunk az igeidők tanításához, ami a francia nyelvben nem 

egyszerű. A délelőtti óra második felében két- három fős csoportokban dolgoztunk, én egy 

lengyel  és egy spanyol tanárral voltam egy csoportban, mi a jövő idő (Futur simple) tanításához 

dolgoztunk ki óravázlatot. A délutáni foglalkozáson a nyelvi játékokról tartott Jean-Philippe 

előadást, amit nagyon hasznosnak tartok. Interneten elérhető játékok és konkrét játékok. Az óra 

után a Matisse múzeumba látogattam el, majd a Colline du château dombra másztam fel, ahol 

csodálatos panoráma tárult elém. 

2022. július 21. csütörtök, negyedik nap 

Délelőtt folytattuk az igeidők témáját és ötleteket kaptunk hogyan tanítsuk a különféle igeidőket 

és igemódokat. Nagyon sok fénymásolatot kaptunk és mi magunk is gyártunk feladatokat csoport 

munkában. Délután egy fiatal, nagyon dinamikus hölgy, Alicja tartott órát és ötleteket adott, 

hogy különböző interneten elérhető felületeket hogyan tudjuk nyelvi órán használni. Pl. 

wordwall, quizlet, quizizz. Mi magunk is gyártottunk feladatokat az óra elején kiosztott 

tableteken.  

   



2022.július 22. péntek, ötödik nap  

Pénteken csak délelőtt voltak órák. Az igeidők és igemódok tanításának témáját fejeztük be 

változatos gyakorlatokkal. Majd a különböző nyelvi stílusokat elemeztük példa mondatok 

alapján. Ez nagyon fontos, mert a közvetlen beszélt stílus szókincse egészen más, mint az igényes 

stílus szókincse, amit tanórán tanítunk. Délután két csoporttársammal Eze-village nevű 

településre mentünk, ahol egy hangulatos óvárost látogattuk meg templommal, botanikus kerttel 

és egy parfüm gyárat. 

2022. július 23-24. szombat, vasárnap 

Hétvégén, szombaton a nyelviskola által szervezett kiránduláson vettem részt Cannes-ban, ahol 

egy hajókiránduláson vettem részt a közeli Saint-Honorat szigetre, ahol megnéztünk egy 16. 

század óta működő bencés apátságot. Majd visszatértünk Cannes- ba, ahol megnéztük az óvárost 

és Cannes nevezetességeit. A vasárnapot egyedül töltöttem, délelőtt vásároltam és pihentem, 

majd délután megnéztem a Musée d'Art Moderne múzeumot és sétáltam Nizzában.  

 
 

 

 

2022.júlus 25. hétfő 

A továbbképzés 8. napjára már csak négyen maradtunk a képzésen, rajtam kívül egy magyar, egy 

német és egy spanyol kolléga. Hétfőn csak délelőtt volt óránk, ahol folytattuk az igemódokat és a 

szóképzés tanítását. Sok hasznos feladatot kaptunk és beszámoltunk személyes élményeinkről. A 

képzést vezető tanár célja, hogy minél többet beszéljünk. Délután a Marc Chagall múzeumot 

látogattam meg, ahol fantasztikus képeket láttam. 

2022.július 26. kedd  

A továbbképzés 9. napján délelőtt befejeztük az igeidőket és igemódokat, majd áttértünk az 

idiómák tanítására. Újabb kész óra-vázlatokat, hasznos ötleteket kaptunk. Délután a reklám 

felhasználására kaptunk ötleteket nyelvi órán, a továbbképzést tartó tanár rendkívül magával 

ragadó egyéniség.  

 



2022. július 27-28. szerda, csütörtök 

A 10. napon a továbbképzést vezető tanárunk filmeket, könyveket ajánlott, amiből órán 

részleteket vihetünk be. Konkrét filmrészletet hozott be, amihez nekünk kellett gyakorlatokat 

összeállítani csoportmunkában. Ezek után mindenki ajánlott neki filmeket és könyveket a saját 

hazájából. A továbbképzés 11. napján, az érzelmek tanításához kaptunk módszertani ötleteket. 

Kész feladatsort kaptunk szókincsbővítéshez, és szituációs játékokhoz. Továbbá megkaptuk a 

képzést tartó tanártól a kedvenc könyvei listáját, valamint megkaptuk a továbbképzésen való 

részvétel igazolását is. 

2022. július 29. péntek 

A továbbképzés 12. napja városnézéssel, búcsúzkodással telt. A képzést vezető hölgy meghívott 

minket az óváros megtekintésére. Sok érdekességet mondott Nizza történetéről, a nizzaiak 

életéről, középkori életmódjukról. Ebédre meghívott minket egy helyi specialitásra, a soccara, 

ami a palacsintához hasonlít és egy finom rozé borral koccintottunk, így búcsúztunk el 

egymástól.  

 

 

 

2022. július 30. szombat  

A közeli Antibes városába tettem kirándulást, ahová vonattal utaztam. Megtekintettem az óvárost 

és sétáltam a híres tengerparti sétányon (Sentier du Littoral). A szállásomat vasárnap reggel 

hagytam el.  

 Összességében nagyon hasznosnak találtam a kurzust, rengeteg új módszertani ötletet kaptam 

az igeidők, igemódok tanítására, szókincsbővítésre, internetes felületek, filmek, reklámok 

alkalmazására nyelvi órán. A tanárok képzett, tapasztalt oktatók, akik lelkesen adták át 

tapasztalataikat. Sok fénymásolt anyagot kaptam, valamint csoportmunkában én magam is 

készítettem óravázlatokat. A tanfolyam alatt a külföldi franciatanárokkal való közös munka, a 

közös tevékenységek és programok kiváló lehetőséget nyújtottak a kapcsolatépítésre és a 

tapasztalatcserére. A tanfolyam alatt a munkanyelv a francia nyelv volt, mely folyamatos 

használata fejlesztette nyelvi kompetenciáimat, mely elengedhetetlen számomra munkám során.  

   Lőrinczné Bak Mária Magdolna  (pedagógus) 


