קורס גרמנית בפרנקפורט
רק עכשיו אני מפנים שהחוויה המדהימה הזו מאחורי .לא יכולתי לדמיין אפילו כמה משמעותית היא תהיה
עבורי .קורס הקיץ בפרנקפורט היה מצד אחד אפשרות לקפיצת מדרגה משמעותית ברמת הגרמנית שלי
יחד עם חיזוק היסודות ,ומצד שני הנאה אינסופית .נתחיל מהמורה המצוינת במכון גתה פרנקפורט שלימדה
אותי במהלך הקורס ,אשר חיזקה לנו משמעותית את אוצר המילים יחד עם מעבר מהיר דרך רוב הנושאים
"הבעייתיים" בדקדוק ובכלל .מעבר לזאת ,עם במסגרת השיעורים או בפעילויות אחר הצהריים שאורגנו
עבורנו באזור ,למדתי רבות אודות העם הגרמני ,התרבות העשירה והעיר פרנקפורט כמובן .במסגרת
פעילויות אלו בעצם סיירנו באתרים מרכזיים בעיר יחד עם ביקור באטרקציות שונות ,כגון מוזיאון הסרטים
המרשים של העיר ,מוזיאון הטבע ,שייט לילי על נהר המיין והרשימה עוד ארוכה .אז מי בעצם היינו
"אנחנו"? נציגי הערים התאומות של העיר פרנקפורט מרחבי הגלובוס ,כאשר בדרך כלל מכל עיר נבחרו שני
נציגים; החל מקנטון שבסין ,ועד טורנטו שבקנדה ,דרך פראג שבצ'כיה ,קרקוב שבפולין ,מנוואה אשר
בניקרגואה ,ליון בצרפת ועוד .נועה שיף ואני נבחרנו להיות מייצגי העיר תל אביב בקורס .הגילאים של כולנו
נעו בין  15ל .19-יצא לי להכיר אנשים שסביר להניח מעולם לא הייתי פוגש ורכשתי חברים ממקומות שונים
בעולם .הדבר החשוב ביותר בשהות בפרנקפורט היה שכל התקשורת אפילו בינינו החברים הייתה
בגרמנית בלבד ,דבר שסביר להניח לא היה קורה בפורמים בינלאומיים כאלו או אחרים שבהם שפת
התקשורת היא אנגלית .עובדה זו סייעה בידי לשפר ולחזק את יכולות התקשורת בגרמנית באופן שותף
ויומיומי.
במהלך הקורס שהינו כל אחד במשפחה מארחת אחרת במקומות שונים ברחבי פרנקפורט .המשפחה
המארחת המדהימה שלי חשפה בפני את הבית הגרמני על הרגליו ואוכל הגרמני היומיומי ,דבר שהיווה
חוויה תרבותית עצומה עבורי.
לצפייה בחוויות שלנוhttp://blog.goethe.de/sommerkurs-frankfurt/ :
אין ביכולתי להודות לאפשרות המדהימה שניתנה לי בקיץ האחרון .עכשיו אני מבין את המשמעות העמוקה
שהייתה לחוויה הזו עבורי.
בתודה מקרב לב,
עומר מלי
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