קורס גרמנית בבון
בחודשים נובמבר-דצמבר  2017השתתפתי בקורס גרמנית במכון גתה בבון בזכות מלגה שקיבלתי מטעם מכון גתה תל-
אביב .אני אסירת תודה להנהלת המכון על המלגה הנדיבה שהוענקה לי.
בון היא כמו בונבוניירה :צבעונית ,מעודנת ומלאה בכל טוב .החודש שביליתי בעיר הקטנה והציורית היה עבורי חוויתי
ומעשיר במיוחד ,הן מבחינת לימוד הגרמנית בקורס והן מבחינת בילויי בשעות הפנאי .עם זכייתי במלגה נתברר לי
שביכולתי לבחור את מיקום הקורס מבין סניפי מכון גתה בגרמניה .בון עלתה כאפשרות הראשונה ,מפני שרציתי ללמוד
בעיר קטנה יחסית שטרם ביקרתי בה .בדיעבד ,הבחירה ללמוד בבון הייתה נהדרת .בון היא עיר עם אווירה מעט פרברית,
אך מלאה בבניינים מרשימים ובעלי היסטוריה מעניינת .מרכז העיר מתהדר בכמה רחובות יפים במיוחד ,ובשבועות שלפני
חג-המולד הם ממש קסומים .חלונות הראווה כולם מקושטים ,עצים מוארים בכל פינה ,וכמובן – שוק חג המולד המסורתי.
בעיר ישנם גם מספר מוזיאונים מעניינים ששווים ביקור .אחד היתרונות המרכזיים בבון הוא המיקום שלה – בון שוכנת
במעיין צומת דרכים והיא קרובה לערים נוספות ולעיירות ציוריות בעמק הריין .בנסיעה לא ארוכה ברכבת יכולתי לבקר
בעוד ערים מקסימות כמו קלן ,אאכן וקובלנץ.
במהלך ארבעת השבועות הללו לנתי במעונות של האוניברסיטה ,שנמצאים מרחק חצי שעה הליכה ממרכז העיר וממכון
גתה .קיבלתי חדר נקי ומסודר עם מטבחון קטן ,והשהות שם הייתה נוחה מאד .המעונות קרובים מאד לנהר הריין ולטיילת
שנמצאת לאורכו ,ובימים נדירים של שמש נהניתי לטייל או להתאמן לאורך הטיילת.
 B2.1הקורס עצמו התקיים חמישה ימים בשבוע ,מיום שני עד יום שישי ,משעות הצהריים עד הערב .למדתי ברמה
ולשמחתי הקורס היה די קטן – למדו איתי עוד חמישה תלמידים שהגיעו מברזיל ,דרום-קוריאה ,טאיוואן ,איראן
וארגנטינה .היה מעניין מאד ללמוד בקורס בינלאומי .כל תלמיד העביר מצגת קצרה על המולדת שלו וסיפר על המנהגים
והחגים החשובים בה .בנוסף ,תקשרנו בינינו אך ורק בגרמנית )אי אפשר לברוח לעברית כשקשה כמו בתל-אביב.(...
בתל-אביב ,בהמשך שמחתי B2.1למרות שבתחילה הייתי מעט מאוכזבת מהרמה אליה שובצתי ,שכן למדתי כבר ברמה
שהייתה לי הזדמנות ללמוד באופן יסודי את כללי הדקדוק ולהעשיר את אוצר המילים באווירה נינוחה ועם מורה מצוין.
הקורס היה די אינטנסיבי ,בכל יום נדרשנו להכין את שיעורי הבית ולהגיש משימת כתיבה קצרה ,אך המאמץ השתלם .אני
מרגישה שהגרמנית שלי השתפרה לאין ערוך בעקבות החודש האחרון.
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