In neuer Umgebung
Új környezetben
_______________________________

Eötvösianer auf Besuch an Wiener Hochschulen und Universitäten
eötvösös diákok látogatása bécsi felsőoktatási intézményekben
______________________________
Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor
(10. November 2015 / 2015. november 10.)

Sara Szpodnyi aus Saar überquert ein wenig
unsicher Hof 2 auf dem Weg zum Seminar „Japanisch Praxis”. Eine fremde
Umgebung empfängt die Schülerin der zweisprachigen deutschen
Nationalitätenklasse des József-Eötvös-Gymnasiums Totis/Tata. Dennoch zeigt
das Interesse der Saarerin an diesem immer noch etwas exotischen Studienfach
ihre Entschlusskraft, neues Terrain zu betreten. Im Seminarraum sitzt ein
internationales Publikum, vorne eine Dozentin japanischer Herkunft. Bis auf die
Hausaufgaben wird nur japanisch gesprochen.
Die Studienfahrt nach Wien ist ein besonderes Angebot der Totiser Bildungseinrichtung, die heuer das 250. Schuljahr ihres Bestehens feiert. Abiturientinnen
und Abiturienten früh auf ein Studium im deutschsprachigen Ausland
vorzubereiten, womit das Gymnasium im Trend liegt: Studienberatung an DSD
II-Schulen soll sukzessive ausgebaut werden.
Die Studienfahrt fand an diesem Novembertag bereits zum dritten Mal statt. Die
Studienfachinteressen waren wie in den vergangenen Jahren sehr vielfältig und
reichten von Pharmazie über Sportwissenschaft und Translationswissenschaft bis
Japanologie. Den Erfolg des Angebots zeigt die Tatsache, dass drei ehemalige
Schülerinnen des Abiturjahrgangs 2014 in Wien studieren, eine hingegen an der
Humboldt-Universität Berlin, die im letzten Semester ein Gastsemester in Wien
verbracht hat.
Sara Szpodnyi verlässt erleichtert und voller neuer Erkenntnisse den Campus. Sie
hat Anschluss gefunden, Kontakte zu Studenten geknüpft und entdeckt, dass
Japanisch doch nicht so ein exotisches Fach ist: Eine ungarische Studentin
bestätigte ihr das.

Szpodnyi Sára Szárról egy kicsit bizonytalanul vág át a kettes számú udvaron,
útban a „Japanisch Praxis” (gyakorlati japán) szemináriumra. Idegen (még) a
környezet a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium német nemzetiségi
kéttannyelvű osztályába járó diáklánynak. De érdeklődése egy ilyen még
mindig exotikusnak mondható szak iránt arról tanúskodik, hogy Sára kész az
újra, a változásokra.
A teremben egy nemzetközi hallgatói csapat fogadja, elől egy japán származású
docens. A házi feladat kivételével japánul zajlik az óra.
A bécsi tanulmányi kirándulás az idén fennállásának 250. évfordulóját ünneplő
tatai intézmény különleges ajánlata végzős diákjai számára, amelynek célja,
hogy korán felkészítse őket a külföldi, németnyelvű országokban való
továbbtanulásra. Ezzel nincs egyedül a tatai intézmény: a továbbtanulási
szaktanácsadás minden DSD-iskolában kiépítésre fog kerülni a közeljövőben. De
az Eötvös így is a pionírok közé tartozik az oktatás és nevelés ezen területén.
A bécsi tanulmányi kirándulás idén harmadik alkalommal került megrendezésre,
a diákok érdeklődési köre ezúttal is széles volt: gyógyszerészet, sporttudomány,
modern japán, turizmus, hogy csak néhányat említsünk a sok közül. A
tanulmányút sikerét mutatja, hogy a 2014-es érettségiző évfolyamból hárman
Bécsben, egy lány pedig a berlini Humboldt egyetemen tanul. De ő is sok szállal
kötődik Bécshez: tavaly egy fél évet Bécsben töltött vendéghallgatóként.
Szpodnyi Sára megkönnyebbülve és új információkkal a zsebében hagyja el az
egyetemi campust. Megtalálta a kapcsolódási pontokat és egy felismeréssel is
gazdagabb lett: mint egy Bécsben tanuló magyar hallgató - akivel ott
ismerekedett meg - példája mutatja, nem is olyan exotikus, „távoli” szak ez a
modern japán.
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