ERASMUS+ PROJEKT
HÍRLEVÉL 2018. MÁRCIUS- ÁPRILIS

„WIR IN EUROPA – ZUKUNFT GESTALTEN“
3.diákmobilitás Gran Canaria 2018. Február

Az iskola a projekt spanyol, magyar és német
címével fogadja a látogatókat

A 3. mobilitásra február 17. és 24. között került sor Gran
Canarián. A különleges viszontlátás öröme, már a kölni
repülőtéren megnyilvánult.

A közös tanítási óralátogatások mellett, e találkozó
fókuszában a közös projektmunka állt, mert a nyelvi
akadályokat jobb személyesen legyőzni. A tanulók nagy
odaadással dolgoztak a különböző feladatokon, többek
között „Hagyományok”, „Mondd el a zene nyelvén” és
„A kultúrák elemei”című témákon, valamint az integrációs
projekt új ötletein, például: projektek a süket migránsokért.
Többek között felfedeztük még minden kultúra egyediségét,
de a hasonlóságokat is megkerestük és prezentáltuk.
A közpon témáink: a bevándorlás és integráció előadások és
vitakörök

segítségével

megújultak

ezen

a

találkozón,

többféleképpen kerültek feldolgozásra. Egy szociális munkásnő
előadásában többet tudtak meg a diákok a Kanári-szigetekre
történő bevándorlás történetéről, valamit az bevándorlás jogi
előírásairól az emberi jogok keretein belül. Ebben az
összefüggésben az illegális bevándorló fogalma is újra
megfogalmazódo(. . A diákok kérdéseket te(ek fel a spanyol

Kövessen minket:

poli kusok hozzáállásával kapcsolatban az illegális bevándorlás/
menekültek kapcsán. .
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Ennek kapcsán elmagyarázta a különféle bevándorlók másmás menekülési motivációit, mint: erőszak, üldözés vallási
okokból vagy diszkrimináció a szexuális beállítottság
alapján- „a másság”, a gyermek kényszerházassága, az
emberkereskedelem főként nőkkel, a szexuális erőszak
áldozatai. Ehhez még különböző menekülési fajtákat is
megemlített: vonattal vagy csónakkal. Az utolsó előtti Gran

Canariai napon ez az előadás tanulóink számára nagyon
elgondolkodtató volt.
Egy migráns nő, aki a Saharából vándorolt be Gran
Canáriára/a fotón: jobbra/, megválaszolta a tanulók
kérdéseit és bevándorlóként mesélt az új hazában
szerzett tapasztalatairól.
Ez alkalommal a szolidaritás jeleként számos
ajándékcsomag került átadásra a CEAR nevű
segélyszervezet menekültjei számára, olyan
termékekkel, amelyek szükségesek egy idegen országba
történő beilleszkedéshez/újrakezdéshez.

Ezen kívül a vándorkiállítást is megvalósítottuk - ami projektünk fontos
építőköve az eredményeink megismertetéséhez- „Mi is Európa részei
vagyunk” címmel. Különösen a sajtó érkezésekor, amikor feltették kérdéseiket
vált világossá e projekt valódi dimenziója.

Ismét megállapíthattuk, hogy a zene nem ismer határokat, mivel a nagy örömöt, amit a diákok érzékeltettek a
flashmob tánc előadása közben az iskolaudvaron, még a sajtó és a televízió is rögzítette. A helyi sajtókban már másnap
megcsodálhatták a projektet.

Ezen mobilitás egyik kiemelkedő programja volt a közös főzés és szakácskönyvünk receptjeinek kiértékelése is.

A vendéglátócsaládok mindennapi életébe történő bekapcsolódás, valamint a vendéglátó tanulók mindennapi
aktivitásban történő részvétele fontos előfeltételei a kölcsönös elfogadásnak, a kölcsönös megértésnek, empátiának, a
kultúrák kölcsönös megismerésérének és az előítéletek lerombolásának. Projektünk a békés együttélés lehetőségét
kínálja.

A kanáriai diákok szívesen fogadták és bemutatták nekik a szikrázó napsütés uralma alatt álló szigetet.
Nagy-Kanári sziget

A politikusok Magyarországon elhatárolódnak a menekültek felvételétől. A spanyol számok is az előírt mérték alatt
maradnak. A Kanári-szigeteken az volt a cél, hogy a megértést, az elfogadást és mindenek előtt a felnövekvő nemzedék
empátiáját előmozdítsuk, támogassuk, mert úgy tűnik, hogy a politikusok e feladataikat megtagadni látszanak. Az
európai képzési programok, mint az Erasmus + lehetővé teszik, hogy a résztvevő fiatalok külföldi projektmunkában
való részvétele ingyenes lehessen.

Az ERASMUS+ lehetővé teszi! Köszönjük!
Ne maradj le – Ne maradj le – Ne maradj le

Május 9. Mai Európa nap
Receptkönyvünk specialitásaiból vásárolhat (1. szünet)
Iskolánk táncol és énekel a toleranciáért (2. szünet)

Ez a projekt az Európai Közösség finanszírozásával valósul meg. A tartalom nyilvánosságra hozatala
(közlése) kizárólag a szerzőt illetik meg;a Közösség nem felel a benne foglalt adatok további
felhasználásáért.

