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mój niemiecki dom
Podróż autobusem do Lindau była długa, męcząca, ale minęła bez przygód. Moimi gospodarzami byli Rosie i Andreas. Dużo ze mną rozmawiali przy posiłkach. Mieli poczucie humoru.
Mieszkałem w wygodnym pokoju.
Każdego dnia dostawałem śniadanie i obiadokolację. Niestety jedzenie nie zachwycało i było
mało różnorodne, zwłaszcza śniadania - pierwszy tydzień - codziennie dżem, a po prośbie o zmianę, w drugim tygodniu - codziennie żółty ser.

miasto
Lindau to małe miasto. Ma około 25 tys. mieszkańców. Położone jest na pagórkowatym terenie nad Jeziorem Bodeńskim. Składa się z wyspy i części leżącej na lądzie. Miasto jest zadbane,
jest tu cicho i spokojnie. Nie brakuje tu sadów z jabłkami. Nie brakuje miejsc na spacery. Klimatyczna jest Starówka. Ludzie są tu przyjaźni, tolerancyjni, pomocni i nigdzie się nie spieszą.

Ciekawy jest tu system autobusowy. Są cztery linie, które kursują co pół godziny i wszystkie
spotykają się w jednym punkcie przesiadkowym. Czekają na siebie, nawet przy większych opóźnieniach. Rano jadą nawet dwa autobusy o tej samej godzinie, by zabrać wszystkich, a jedzie dużo
uczniów. Szkoda tylko, że autobusy jeżdżą krótko.

kurs językowy
Mój kurs językowy odbywał się w szkole dialoge. Mieści się ona na wyspiarskiej części Lindau, w budynku dworca kolejowego. W szkole jest mała kuchnia, gdzie można podgrzać sobie jedzenie, czy napić się kawy. Mamy też hol i taras, gdzie odpoczywamy w czasie przerwy. W holu są
też dostępne komputery z dostępem do internetu i programami do nauki języka.

Zajęcia trwają standardowo od 900 do 1230 z półgodzinną przerwą śniadaniową, a potem
od 1330 do 1530. W moim przypadku pierwszy tydzień był bardziej intensywny. Poranne zajęcia
trwały w sumie 45minut dłużej ze względu na wolny piątek.
Przez cały tydzień omawiany jest jeden dział tematyczny. Każdy kończył się małym testem
sprawdzającym.
Poranne zajęcia to nauka gramatyki, ćwiczenia słownikowe, czytanie i pisanie tekstów.
Po południu był czas na naukę samodzielną pod okiem lektorów. Lektorzy się zmieniali, więc można było doświadczyć różnych metod i form nauczania. Nie brakowało gier i zabaw, mimo że uczą
się tu dorośli. Panowało bardzo sympatyczna, partnerska atmosfera.
Sale w szkole są przyjazne dla kursantów. Jest wiele miejsca na prezentowanie efektów swojej pracy, czy też plakatów z materiałami do bieżącej nauki.

Szkoła zapewniła nam podręcznik. Oprócz tego dostawaliśmy mnóstwo materiałów dodatkowych w postaci kserówek.
Na zajęciach wszyscy swobodnie korzystali ze słowników. Było wiele zabawnych sytuacji,
kiedy próbowałem coś powiedzieć tłumacząc z polskiego przez niemiecki na język zrozumiały
dla osoby, z którą rozmawiałem. To prawdziwa nauka języka obcego, kiedy słówko którego nam
brakuje trzeba opisać za pomocą innych w tym języku.
Niesamowite dla mnie jest to, że nie bałem się mówić, nawet jak mając świadomość,
że nie robię tego do końca poprawnie. Znikają bariery w mówieniu, jakie towarzyszyły mi w Polsce.
nowe znajomości
W mojej grupie bardzo dużo osób dołączyło do kursu, tak jak ja. Pochodzą z wielu bardzo
różnych krajów: z Turcji, Szwajcarii, Włoch, Francji, czy Korei. Byli w bardzo różnym wieku,
od 17 do 47 lat.

W drugim tygodniu na kurs językowo-metodyczny przyjechały cztery nauczycielki z Częstochowy. Wymieniliśmy nasze doświadczenia związane z projektem.

czas wolny w szkole
W pierwszym tygodniu w szkole miało miejsce wspólne gotowanie Kässpätzle (kluseczki zapiekane z serem i prażoną cebulką) - tradycyjne regionalne danie, które potem wspólnie zajadaliśmy. Zabrałem przepis i zakupiłem specjalną tarkę do nich i zamierzam gotować je w Polsce.
W drugim tygodniu był wieczór karaoke. Była możliwość zaprezentowania rodzimego repertuaru, co też z koleżankami z Polski uczyniliśmy.

wycieczki
Korzystając z wolnego piątku z okazji długiego weekendu z racji święta Wniebowstąpienia
byłem z moimi nowymi koleżankami w Miejskim Muzeum. Trafiliśmy na wystawę obrazów Picasso. Byliśmy też na wieży widokowej, a po obiedzie na rejsie statkiem po Jeziorze Bodeńskim.

W sobotę był piękny, ciepły, słoneczny dzień. Umówiłem z koleżankami z mojej grupy się
na wycieczkę do Bregenz. To miasto już w Austrii, ale tylko 10 km od Lindau. Pojechaliśmy tam
rowerami. Droga zajęła nam 40 minut. Cały czas ścieżka rowerowa, a dookoła piękne widoki.
Na miejscu najpierw poszliśmy zobaczyć wielki miejscowy amfiteatr, który widzieliśmy ze statku.
Potem przeszliśmy się promenadą na Stare Miasto. Chyba tam na nas czekali, bo wszędzie
były rozłożone czerwone dywany, nawet do różnych sklepów. Wybraliśmy się kolejką liniową
na miejscowy szczyt Pfänder. Po drodze oczywiście niesamowity widok na miasto, góry i jezioro.
Na szczycie widoki alpejskie, co z resztą uwieczniliśmy na zdjęciach. Co mnie zaskoczyło, na szczycie było też mini ZOO.

W niedzielę pojechaliśmy do Stuttgartu. Wycieczka była zorganizowana przez naszą szkołę.
Miasto nie zachwyciło mnie szczególnie. Okolice dworca, które zwiedzaliśmy w wielkiej przebudowie. Byliśmy na wieży widokowej i na spacerze w okolicach dworca.

Potem ponad godzinę pieszo wędrowaliśmy po górzystych ulicach do Muzeum Mercedesa.
Muzeum było ciekawe, duże, bardzo dobrze skomponowane. Nie brakowało eksponatów w rzeczywistych rozmiarach, nawet autobusów. Tylko zabrakło czasu na dokładne zwiedzanie.

podsumowanie
Podzielam zdanie moich koleżanek, że była to przygoda życia. Przed wyjazdem miałem wiele
wątpliwości, jak odnajdę się w obcym miejscu. Podczas pobytu nabierałem pewności, że na pewno
chcę tam wrócić.
To była fantastyczna okazja do nauki języka obcego. Myślę, że żadna szkoła, nawet najlepsza, nie jest w stanie zastąpić żywego kontaktu z językiem w sklepie, aptece, w przestrzeni miasta,
po prostu z innymi z ludźmi mówiącymi w tym języku.
Efektami mojego pobytu w Lindau są przede wszystkim nowe umiejętności językowe, poszerzenie zakresu słownictwa i nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim. Miałem
okazję do poznania różnych kultur, wymiany doświadczenia z innymi uczestnikami z innych krajów oraz zdobycia wiedzy jak funkcjonują szkoły w różnych krajach.
Serdecznie dziękuję Ewie Maniewskiej, która mnie do tego wyjazdu namówiła i przekonała,
za jej entuzjazm i wytrwałość w pokonywaniu różnorodnych przeszkód.
co dalej?
Poznanymi metodami nauki języka obcego podzieliłem się z moimi koleżankami w pracy.
Sądzę, że można je wprowadzać również na innych lekcjach, także matematyki.
Pracuję nad koncepcją zajęć dodatkowych z matematyki z elementami w języku niemieckim.
Chciałbym prowadzić taką innowację w przyszłości w klasach, które uczą się języka niemieckiego
od początku szkoły.
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