Εντυπώσεις και αναμνήσεις από το Βερολίνο
Έχουν περάσει κιόλας 8 μήνες από την παρακολούθηση του θερινού μαθήματος Γερμανικής
Γλώσσας „Berlin pur: Sprache lernen – Landeskunde“ σαν υπότροφος του DAAD και οι
εντυπώσεις και οι αναμνήσεις μου εξακολουθούν να είναι έντονες και και πάντοτε
ευχάριστες.
Κατ’ αρχήν νομίζω πως οι γνώσεις μου για τη Γλώσσα βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Παρά την
απόκτηση του τίτλου Mittelstufe als Fremdsprache πριν μερικά χρόνια, την επίσκεψή μου
έκτοτε στη χώρα αρκετές φορές και την «συντήρηση» των γνώσεων μου τα τελευταία 2 έτη
παρακολουθώντας τα μαθήματα Γερμανικής σαν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο
Κρήτης, νομίζω πως για πρώτη φορά κατόρθωσα να περάσω από τη γνώση στην αφομοίωση
και αυθόρμητη επικοινωνία στη Γερμανική σε ένα μόλις μήνα. Η αυτοπεποίθηση αυτή, για
τη γλώσσα, νομίζω πως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις αυτού του
ταξιδιού.
Στα μαθήματα κατορθώσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουμε όλα τα
σημαντικά σημεία για τη σωστή χρήση της γλώσσας με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Κάθε
βδομάδα ήταν αφιερωμένη σε διαφορετική ιστορική περίοδο του Βερολίνου και όλα, τόσο
το διδακτικό υλικό – λογοτεχνικά αποσπάσματα, βίντεο, τραγούδια, άρθρα – όσο και οι
επισκέψεις μας μετά τα μαθήματα σχετίζονταν με την ιστορική περίοδο που εξετάζαμε κάθε
φορά. Η επαφή και η γνωριμία με την πόλη ήταν λοιπόν καθημερινή, πολύ διαφορετική
από την εικόνα που αποκτά ένα τουρίστας στην πόλη. Το Βερολίνο με εντυπωσίασε και
πραγματικά θαύμασα αυτή τη μεγαλούπολη που καταφέρνει να λειτουργεί στην ανθρώπινη
κλίμακα. Μου έδωσε την αίσθηση μιας μεγάλης αγκαλιάς για όλους τους ανθρώπους, χωρίς
κανένα διαχωρισμό, ελευθερίας, αποδοχής και αφομοίωσης του διαφορετικού.
Σαν πολιτικός μηχανικός θαύμασα την οργάνωση της πόλης και πραγματικά χάρηκα που
είδα να υλοποιούνται όλες οι προδιαγραφές (πολεοδομικές, κατασκευαστικές, οργάνωση
συγκοινωνιών) τις οποίες σαν φοιτήτρια μελέτησα, αλλά δυστυχώς στη χώρα μου δεν
εφαρμόζονται πάντοντε. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές στον τομέα μου, σχημάτισα την
εντύπωση, πως το υψηλό επίπεδο σπουδών στη Γερμανία επιτρέπει στους φοιτητές να
αποκτήσουν μια ευρύτερη και πάντοτε επίκαιρη εικόνα για τις εξελίξεις στον
κατασκευαστικό κλάδο.
Κάτι για το οποίο δε σας μίλησα έως τώρα είναι οι άνθρωποι: στα μαθήματα είχα τη
πρωτόγνωρη χαρά, να γνωρίσω ανθρώπους από όλο τον κόσμο, μιας και τα μαθήματα
παρακολουθούσαν άνθρωποι με κοινό ενδιαφέρον την εκμάθηση της Γερμανικής από 80
διαφορετικές χώρες. Με πολλούς από αυτούς κρατάω ακόμη επαφή, συναντηθήκαμε ήδη
εκτοτε και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό.
Η παρακολούθηση των θερινών μαθημάτων ήταν μοναδική εμπειρία για μένα και
ανεπιφύλακτα θα το συνιστούσα σε όσους μαθαίνουν την Γερμανική.
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