ŽURNALISTIKOS SEMINARO ĮSPŪDŽIAI
Balandžio 10-16 dieną Vilniaus Getės
institutas suteikė mums unikalią galimybę pažinti
vokiečių kultūrą, jos sostinę Berlyną ir, be abejo,
patobulinti vokiečių kalbos žinias. Per šią savaitę
patyrėme daug nepamirštamų akimirkų ir įgijome
neįkainojamos patirties – dalyvavome žurnalistikos
kursuose, sutikome daug bendraminčių, turėjome
laisvo laiko pažinti miestą.
Jau pačią pirmąją dieną
netinginiavome – po trumpo susipažinimo su naująja
komanda pradėjome intensyviai mokytis. Buvome
palydėti į jaunimo centrą, kuriame pirmąsias
paskaitas skaitė žurnalistikos studentė. Daug naujo
sužinojome apie straipsnių, interviu rašymą. Iš
pradžių šiek tiek baiminomės dėl savo vokiečių
kalbos žinių, tačiau kompetetingi dėstytojai mus
nuramino, viską kelis kartus paaiškindavo paprastais žodžiais.
Antrąją dieną atėjo metas svarbiausiąjai užduočiai – interviu su pasirinktu asmeniu
Berlyne. Susitikome su mus dominančiais žmonėmis, apie kuriuos rašėme straipsnius.
Pasirinkome šokių ir studijų Vokietijoje temas, todėl turėjome galimybę apsilankyti vienoje iš
Berlyno mokyklų ir universitete. Šis darbas vyko grupėse su mokiniais iš kitų Vidurio ir Rytų
Europos, labai džiaugėmės susipažinusios su daug įvairių žmonių, darbas vyko sklandžiai.
Trečioji ir ketvirtoji diena
buvo skirta darbui su kompiuteriu –
nuotraukų koregavimui bei straipsnio
modeliavimui. Savo žiniomis pasidalino
vienas iš Getės instituto darbuotojų.
Straipsniai buvo įkelti į viešąją erdvę
kartu su mūsų darytomis nuotraukomis.
Nors pagrindinis projekto
tikslas - vokiečių kalbos žinių bei
žurnalistikos
įgudžių
lavinimas,
neapsiėjome ir be laisvalaikio. Po
intensyvaus darbo mums buvo suteiktas
laikas ekskursijoms, pramogoms, miesto pažinimui. Pirmąją kursų dieną aplankėme du bene
svarbiausius Vokietijos naujųjų laikų istorijoje objektus - Reichstagą su garsiuoju kupolu bei
Brandenburgo vartus. Teks prisipažinti, jog , matyt, ne be reikalo ekskursijos buvo planuojamos
vakarėjant, nes tuomet miestas atrodo kur kas gražiau nei dienos šviesoje.

Antrąją dieną apsilankėme
muziejuje ,,The Story of Berlin”.
Greičiausiai tai buvo modernistinio
pobūdžio muziejus, nes didesnis
dėmesys buvo telkiamas vaizdinėms
priemonėms, o ne istoriniams faktams
pabrėžti. Jame buvo vaizdingai,
pasitelkiant ne išskirtinį interjerą, bet ir
garsines priemones, imituotas žmonių,
gyvenusių suskaldytoje Vokietijoje,
gyvenimas.
Viena smagiausių dienų
buvo trečioji, nes turėjome progą pirmą
kartą patyrinėti miestą savarankiškai. Didžiojoje Potsdamo aikštėje dalyviai buvo suskirstyti į
komandas ir tuomet visi žaidėme orientacinį žaidimą. Iš pradžių buvo gana sunku, nes
nepažįstamame mieste reikėjo suprasti žemėlapį bei pagal vokiškus aprašymus atrasti įvairiausius
objektus, tačiau viskas pavyko sklandžiai ir visi smagiai praleidome laiką.
Ketvirtąją dieną turėjome progą sudalyvauti ,,Pasch-Filmnacht“ renginyje. Drauge
su daugybę moksleivių iš įvairių pasaulio šalių žiūrėjome trumpametražius filmus apie Pasch
programą. Tai buvo lyg įžanga kitos dienos ,,Menschen
Bewegung“ renginiui. Žinoma, kadangi tai buvo paskutinė
žurnalistikos seminaro diena, vakare visi keliavome į boulingą
ir puikiai praleidome vakarą.
Ši žurnalistikos seminarų savaitė mums praėjo lyg
akimirksnis, tiesą sakant, nė nesitikėjome, jog bus taip įdomu.
Per tokį trumpą laiką spėjome ne tik patobulinti vokiečių kalbos
žinias ir supratimą apie žurnalistiką, bet ir pažinti vokišką
kultūrą, Berlyną ir susirasti daugybę draugų iš viso pasaulio.
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