Diákcsere program
Az elmúlt évben „Comenius multilaterális együttműködések” pályázat keretében iskolánk
kapcsolatot alakított ki a thüringiai Albert Schweizer Gimnáziummal. A gimnázium
pedagógusai közül kilencen tavaly májusban ellátogattak Budapestre, iskolánkba, s ezáltal
elkezdődhetett egy közös projekt kidolgozása.
A gimnázium meghívására 11 hetedik osztályos tanuló és 2 némettanár 2013. május 20-27-ig
egy hetet tölthetett Sömmerdában.
Az utazást lázas készülődés előzte meg:
 a levelezőpartnerekkel sűrűbb levélváltás következett,
 azok a tanulók, akiknek még nem volt levelezőpartnerük, bemutatkozó levelet küldtek
a német iskolába,
 prezentációt készítettünk Magyarországról, Budapestről és az iskoláról,
 népdalt, ill. néptáncot tanultunk be, mely bemutató programunkat zárta.
Május 20-án hétfőn este gyülekeztünk a Keleti pályaudvaron. Mindannyian kíváncsiak
voltunk: Hogyan fogadnak majd bennünket a családok? Elegendő-e német nyelvtudásunk?,
Meg fogjuk-e érteni egymást? …. Az izgatottságtól a hosszú vonatút alatt aludni sem tudtunk.
Kedden délben érkeztünk meg Sömmerdába a vonatállomásra, ahol partnereink kezükben egy
szál virággal, nagy örömmel fogadtak bennünket. A fárasztó út után mindannyiunknak jólesett
a finom meleg ebéd és a házi készítésű sütemények. A segítő gimnazisták vezetésével
megtekintettük az iskolát, majd az udvaron játszottunk. Délután megérkeztek a német szülők
is, folytatódhatott az ismerkedés, barátkozás a családban.

Szerdán – az utazás után még ugyan kicsit fáradtan – reggel találkoztunk. Az iskola
vezetőjének köszöntője után mindenki tanórán vett részt. A tapasztalatok megbeszélése után
kezdődött a közös zenei projekt kidolgozása. Németül és magyarul énekeltünk, volt, aki
hangszeren játszott, a lányok táncot is tanultak. A délutánt mindenki a családnál töltötte.
Csütörtökön folytatódott a készülődés a bemutatkozó estre. Kis betekintést nyertünk a német
és magyar konyhába: rebarbarás finomságokat, pogácsát és mákos rétest készítettünk. Hogy
emlék is maradjon, kis csoportban német és magyar nyelven receptes füzetet állítottak össze a
diákok.

A sütés-főzést művészeti projekt követte: „Brücken bauen – Hidakat építeni”, melynek célja a
két iskola, a diákok közötti kapcsolat építése, erősítése volt. Tanulóink különböző
technikákkal szebbnél-szebb hidakat építetteket, festettek, melyeket a műsor ideje alatt ki is
állítottunk.

A prezentációra sok vendég érkezett: szülők, német kollégák, s mindenki, aki érdeklődött a
német és a magyar diákok közös produkciója, ill. a magyar kultúra iránt. Ez idő alatt az
udvaron egy hatalmas bográcsban gulyásleves rotyogott. A zenei projekt és a tánc nagy sikert
aratott. A szünetben megkóstolhatták résztvevők a magyar és német süteményeket,
megtekinthették a kiállítást. A szünet után következett tanulóink bemutatkozó programja. A
prezentáció nagy sikert aratott. Műsorunk zárásaként táncra hívtuk német partnereinket, s egy
magyar táncot jártunk közösen. A program végére mindenkinek jutott egy kis kóstoló a
gulyáslevesből.

Pénteken Erfurtba kirándultunk, melyet a német gimnázium egyik történelem tanára vezetett.
A városnézés során tanulóinknak partnereik segítségével egy feladatlapot kellett kitölteniük,
mely a város történetével kapcsolatos információkat tartalmazta. A séta után ezeket a
feladatlapokat értékeltük, mindenki kis meglepetést kapott. A program befejezéseképpen a
gyerekek csoportokban vették birtokba a várost.

Szombaton busszal utaztunk Eisenachba, ahol Wartburg vára található. Megtekintettük a
várat, ahol Árpádházi Szent Erzsébet élt, megismertük életének főbb állomásait. Hogy a
mozgás sem maradjon el, túráztunk is egyet. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, bár
hűvös volt, gyönyörű napsütésben élvezhettük az erdő szépségeit. Rövid belvárosi séta után
indultunk vissza Sömmerdába.
Az utolsó napot, a vasárnapot, mindenki a családdal töltötte. A rossz idő ellenére mindenki
sok élménnyel gazdagodott, a családok színes programokat szerveztek a gyerekeknek.
Elérkezett a hazautazás napja. Reggel a vonatállomáson gyülekeztünk, ahol búcsút vettünk a
családoktól, a kollégáktól.
Mindannyian nagyon sok élménnyel, gazdagabb szókinccsel, örömmel tértünk haza.
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