Opintomatka Berliiniin syksyllä 2014

Espoonlahden lukion 2. vuosikurssin alkavan saksan opiskelijat tekivät matkan Berliiniin 30.10-2.11. 2014.
Matkalle osallistui kahdeksan opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Matkan tarkoitus oli rohkaista opiskelijoita
käyttämään kieltä aidossa ympäristössä ja tutustua Berliiniin mielenkiintoiseen historiaan alkaen Weimarin
tasavallan ajasta ja päättyen nykyhetkeen.
Opiskelijat saivat heti Tegelin- lentokentälle saavuttuaan suorittaa ensimmäisen selviytymistehtävän
saksaksi: Miten ostaa sopiva matkakortti, jolla voi matkustaa Berliinissä oleskelumme ajan? Opiskelijat
suoriutuivat tehtävästä erinomaisesti ja näin pääsimme aloittamaan matkan bussilla kohti Hotel
Tiergartenia.
Kaupunkiin päästyämme oli kysyttävä tietä hotellille. Tässä kohtaa eräs rohkea opiskelija sai testata
taitojaan ja kysyä neuvoa ohikulkevalta rouvalta. Opiskelija sai vastauksen mutta myös paheksuvan
arvostelevan vilkaisun rouvalta, koska tämä ei ollut muistanut teititellä. Tämä toimi hyvänä muistutuksena
teitittelyn tärkeydestä.
Hotelliin päästyämme, jätimme matkatavaramme ja suuntasimme suoraan kaupungille tutustumaan
nähtävyyksiin ja kuulemaan mielenkiintoisia esitelmiä kohteista, jotka opiskelijat olivat valinneet.
Opiskelijat olivat valmistaneet esitelmät ennen matkaa ja paikan päällä sitten vielä kertasimme opittua.
Matkan aikana tutustuimme kohteisiin Branderburger Tor, Siegessäule, DRR-Museum, Holocaust- Denkmal,
Kreuzberg ja Story of Berlin-museoon.
Matkapäivien aikana opiskelijat tekivät erilaisia arkikielen käyttöön liittyviä tehtäviä. Yksi joka aamu
suoritettavista tehtävistä oli lukea aamiaisella paikallista sanomalehteä ja raportoida siitä jokin kiinnostava
uutinen tai ottaa selvää uutisotsikoista, joita aamuvirkku opettaja oli lähettänyt whatsapp-viesteinä.
Matkan vaikein oli haastatella satunnaista berliiniläistä saksaksi ja videoida tuo haastattelu. Haastatteluiden
aiheet oli valittu etukäteen ja ne liittyivät saksalaisten ja berliiniläisten arkeen: Was machen Sie in der
Freizeit? Was ist das Lieblingsessen der Deutschen? jne. Vaikka tehtävää oli harjoiteltu jo Suomessa, sen
toteuttaminen käytännössä vaati paljon rohkeutta.
Suomeen palattuamme opiskelijat esittelivät videonsa muulle ryhmälle ja näin myös ne saksan opiskelijat,
jotka eivät olleet päässeet matkalle, saivat nähdä, mitä olimme puuhailleet tuon neljän päivän ajan. Matkan
jälkeen matkalla olleet myös viimeistelivät Saksan historiaan liittyvät kurssityönsä.
Matka Berliinin oli erittäin opettavainen ja osoitti sekä meille opettajille että opiskelijoille, että kielitaidossa
on usein kyse rohkeasta asenteesta. Ei saa pelätä kielivirheitä ja aina voi kysyä, jos ei ymmärrä jotakin.
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