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„WIR IN EUROPA – ZUKUNFT GESTALTEN“
Reflexiók és gondolatok három év projektmunka
után
„Ez a projekt nagyon sokat jelent számomra. Soha nem
gondoltam volna, hogy ilyen komoly témákkal ilyen jól
fogjuk érezni magunkat. Még féltem is, mivel cigánylány
vagyok, és azt gondoltam, hogy külföldön majd esetleg
kinevetnek. Nehézségeim vannak a német nyelvvel,
szeretném ezt a hiányosságot is csökkenteni. Következő
évben a nyelvvizsgát is le tudom tenni. Az a legjobb, hogy
végül most azt érzem, hogy én is fontos és értékes
vagyok.(Rebeka)

„Megtanultam, hogy Európa fontos társadalmunk
jövőjére nézve, éppúgy, mint a tolerancia.“

„Felejthetetlen emlékek maradnak egy csodálatos
időszakról szuper emberekkel. Új kultúrákat
megismerni hatalmas tapasztalást jelent.“
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„A fiatalabb diákoknak is kell lennie egy lehetőségnek, hogy
egy következő Erasmus + Projektben részt tudjanak venni.
Szuper látni azt, hogyan zajlik egy kultúrák közötti csere.“
„Az utazást nem lehet – például Magyarországról szóló
könyvek olvasásával – helyettesíteni“ (Fotó: A Fotókiállítás
megnyitója Kerpenben)
„Én magam nagyon sok
új
tapasztalattal
gazdagodtam, és a
résztvevők
sokszínűsége is sokat
adott.
A
kiállítás
megnyitója a Művészet
és Történelem Házában
(Haus für Kunst und
Geschichte)
egy
lenyűgöző élmény volt,
ahol
a
tlejse
elkötelezettség,
a
résztvevő partneriskolák diákjai által hozzáadott értékek
is láthatóak, hallhatóak és testközelből megélhetőek
voltak. (Seiche Asszony, Kerpen Kolping- város
integrációs megbízottja)

„Kapcsolatba léptünk kisebbségekkel és hozzá járultunk ahhoz, hogy az emberek a menekültekkel, romákkal és
bevándorlókkal szemben több nyitottságot tanúsítsanak és toleránsabbak legyenek.“

„Megtanultam, hogy önállóbb legyek, és magam
találjak a saját és más emberek problémáira
megoldásokat Saját képet alkothattam más
emberekről a különböző kultúrákból, minden
előítélettől és társadalmunk befolyásolásaitól
mentesen“
(Anastasia)

„A torz képeket és az előítéleteket csak a
kommunikációval lehet megelőzni. Ezt meg tudtuk
valósítani a közös tevékenységeink közben. […] Ez
elősegítette mind a hazaiak, mind a bevándorlók
empátiás készségeinek fejlődését. (Akicek Asszony, A
felső tagozat integrációs osztályának vezetője)

„Még ma is tartom a kapcsolatot Paulával. Jó érezni azt, hogy jó kapcsolat van közöttünk. Ez egy hosszú barátság
kezdetét jelentheti számunkra. (Fanni)

„Megtanultam, hogy Európa fontos társadalmunk jövőjére nézve, éppúgy, mint a tolerancia.”
Fotó: Diákok Brüsszelben az Európa Parlament meglátogatásakor Axel Voss-szal

„Voltak félelmeim a témák miatt. De szupernek találtam a
projektmunkát, az online találkozások a német vagy a spanyol
diákokkal motiváltak engem. De még jobb volt számomra, hogy
fogadhattam egy vendégdiákot. Amikor a német és a spanyol
diákok Magyarországon voltak, számomra az egy különleges
élmény volt. A hangulat jó volt, a legjobb az a hétvége volt, amikor
a teljes csoport az egész szombatot együtt töltötte. Azon a napon
nagyon érezhető volt a csoportunkban az összefogás.” (Péter)

„A saját fejlődésemben támogatott engem a projekt,
nemcsak a más európai kultúrák megismerése terén,
hanem az emberek közötti kapcsolatok terén is, és azt is
megtanultam, hogy nincs szükség mindig szavakra
ahhoz, hogy megértsük egymást.“ (Carolina)
„Sok nyíltszívű embert ismertem meg. A sok kulturális
csere során egy egészen más képet kaptam az emberekről
és az életmódjukról. Sok előítéletet tudtam leküzdeni a
menekültekkel szemben is.” (Lea)

„„Azt vettem észre, hogy a csapatmunka és az
összefogás egy projekt során a legfontosabb előfeltétel
annak, hogy valamit sikerre vigyünk, mindenekelőtt
akkor, ha valaki éppen nem tudja egyedül megoldani
a dolgot és segítségre van szüksége. Ezért azt tudom
mondani, hogy projektünk egyik legfontosabb
szimbóluma a segítőkészség.“ (Marie)

„Sok különleges embert ismertem meg, akiket soha nem felejtek el.”

Szívből köszönjük minden diáknak, tanárnak, volt munkatársnak, szülőnek,
résztvevőnek, együttműködő partnernek, politikai képviselőknek
együttműködésüket, hogy lehetővé tették ezt a nagyszerű projektet.
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.

