ERASMUS+ PROJEKT
HÍRLEVÉL 2018. SZEPTEMBER-OKTÓBER

„WIR IN EUROPA – ZUKUNFT GESTALTEN“
Együtt Europában:
Kerpeni diákok indulnak Magyarországra

A szeptember 29 és október 10 közötti Tanárcsere egy
csodálatos kultúrák közötti találkozó volt.
Amíg Spanyolországban a magyar koordinátor
irányításával a Roma témában merültek el, addig
Magyarországon a menekültek és Afrika sokszínűségének
legfontosabb kérdéseit mutatatta be a német koordinátor.
Hány menekült él Németországban? Milyen feltételek
alapján kerülnek ők felvételre vagy visszautasításra?
Hogyan élnek a menekültek hazájukban, Kerpenben? Így
hangzottak a kérdések a kiscsoportokban egy prezentáció
kíséretében, illetve részben kézzel-lábbal történt a
magyarázat, amikor a nyelv nem bizonyult elegendőnek a
megértéshez.

A kölni repülőtéren szívélyes fogadtatásban volt
része a spanyol diákoknak
A videóban a jelenleg Kerpenben élő, szíriai származású
Mohammed mesélt arról, milyen akadályokat kellett
leküzdenie ahhoz, hogy Németországba megérkezzen.

A magyar diákokat a spanyol diákok üdvözölték a
Kanári-szigeteken

Kövessen minket:

Projekthonlap:
Facebook
Instagram
eTwinning

A Szíriában zajló háború miatt kellett menekülnie, és
hangsúlyozza, hogy hazájában a muzulmánok és
keresztények közvetlenül egymás szomszédságában éltek,
éppen úgy, mint most Németországban.
Közösen gondoltuk át: „Hogy lehet sikeres az integráció?"
A „Zeige Afrika“ (Mutasd be Afrikát!) az egyik olyan
integrációs projektelem, volt, mely mindhárom országban
párhuzamosan zajlott. Magyarországon saját készítésű
afrikai ruhákkal került egy divatbemutató megrendezésre,
mely Afrika kultúráját hivatott kiemelni.

Mialatt Magyarországon „Afrika kultúrája és sokszínűsége” volt a téma (Országok, fővárosok, híres személyiségek,
divatbemutató) és Németországban Afrika hagyományos foglalkozásait beszélték meg, a magyar diákok
Spanyolországban „Afrika kihívásaival és lehetőségeivel”
foglalkoztak. A képzés, szegénység, a nők helyzete és kilátásai voltak
a legfontosabb területei a témáknak.

A tolerancia témáját a magyarországi mobilitás során a „Mondd el
zenével!” Projektelem tükrében tárgyaltuk. A saját készítésű afrikai
ruhadarabokban a diákok Baktalórántháza városházájához sétáltak át, és teli torokból hangzott projekthimnuszunk a "Basta
ya!" Elég!” Az iskolaigazgató, Gerják József, az ő helyettese valamint az iskola diákjai és tanárai is eljöttek, hogy a két
ország Erasmus+ diákjait, mint közönség ünnepeljék, és ezáltal az itt eltöltött hét munkáját méltassák.
Az éneklés után az Erasmus+ diákok legjobb oldalukat
mutatták Shakira Waka Waka zenéjére (balra) és filmvászonra
illően mutatták be ruhadarabjaikat.

Végezetül a magyar „Édentől keletre” című dal Flashmob tánca került bemutatásra. A dal a remény dala. A közönség és
az iskola vezetője is egyaránt le voltak nyűgözve a diákok munkája által. A diákok pedig büszkék voltak arra, amit ilyen
rövid idő alatt elértek. A dal refrénjénél „ide befogadunk!” a közönség is velünk táncolt.

A
mondd
el
zenével
programelemhez hasonlóan ugyanaz
volt a célja a magyar partnernek
Spanyolországban és a spanyol
partnernek Németországban az
„Improvizációs
színház”
programelemmel. Rolf Bauerdick
„Zigeuner: Begegnungen mit einem
ungeliebten Volk“
(„Cigányok, találkozások egy nem
kedvelt néppel”) című könyvének
jeleneteit mutatták be.
A magyarországi programok egyik csúcspontja volt az Erasmus diákok találkozása a romákkal és kultúrájukkal.
Nyírbátorba utaztunk a Roma Kultúrházba, ahol házi készítésű pogácsát és töltött káposztát kínáltak nekünk. Ilona, a
kultúrház vezetője, és a mindenben tehetséges Marika, a magyar iskola egy tanára a diákoknak és nekünk, tanároknak a
romákkal zajló munkáról meséltek. ..
A kultúrházban zajló munka előterében a roma kultúra megőrzése áll, valamint hagyományaik, mint a zene, a tánc
megőrzése, valamint segítik a romák álláskeresését, és integrációját is megvalósítani Magyarországon. A szemünk előtt
munkájuk egy kis koncerten keresztül valósult meg, melyet tánc kísért, majd később hagyományos roma öltözetben mi is
velük énekeltünk és táncoltunk. A gyerekek fiatalok, szervezők és a vezető szívélyességének köszönhetően jól éreztük
magunkat és már most várjuk a találkozót áprilisban.

Egy további része a projektnek
mindhárom
országban
az
„Interkulturalitás
másképpen”projektelem
volt.
Újrahasznosított, műanyag palackokból készített cserepekben nemzetközi fűszernövénykertet alakítottunk ki, melynek
egyrészt szimbolikus jelentősége volt, másrészt magasabb célt is szolgált: annak tudatosítását a fiatalokban, hogy a
környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés témakörben ők is aktívan részt tudnak vállalni. Magyarországon és
Spanyolországban egyre több fiatal érdeklődik a környezetvédelem témái iránt, hiszen ez a téma a globalizált világ
legfontosabb témái közé tartozik. Az Európába érkező menekültek és migránsok is megismerik e témák fontossággát.

A diákok előkészítették a műanyag
vájtak, és végül kedvük szerint ki is
német, magyar és spanyol nemzeti
szimbólumai is megjelentek. Ezt
flakonokba, majd a saját készítésű
elhelyezésre. Kíváncsiak vagyunk,
munkánknak.

palackokat,
melyekbe
lyukakat
festettek. Gyakran ismétlődtek a
zászlók színei, de ugyanakkor a béke
követően különböző magok kerültek a
cserepeink egy üvegházban kerültek
hogy milyen eredménye lesz

Míg a magyar diákok a
Kanári-szigeteken
a
környezetvédelmi
akciót a spanyol iskola
integrációs osztályával
valósították meg, a
spanyol
diákok
Kerpenben a tankonyha
számára alakítottak ki
fűszernövény kertet,
majd finom német
szendvicsek készültek
sajttal és friss fűszernövényekkel.

Néhány fotó a tanárcseréről a három
országban

Felvilágosító munka Németországban a
projekthéten

„Migrációs hullámok a világ minden részéről” ez volt a központi
témája a 6. osztály diákjainak a németországi projekthéten.
Schmikowski asszony és Tripp úr vezetésével a diákok különböző Workshopokat valósítottak meg: egy kollázs készült a
világ különböző részeiről migrálók híreivel, egy képgaléria a „Latinosokról alkotott véleményekkel, valamint egy rövid
színdarab a menekültekről segített tisztázni sok kérdést ebben a nehéz témában. Itt is észrevehető volt, hogy a bevándorlás
témában is szükség van a korai nevelésre.
A csodás eredményeket december 18-án, a Migráció napján az iskola aulájában lehet megtekinteni.

Ne maradj, le- ne maradj, le- ne maradj le

Nyílt nap (11. 17.) (17.11.) és szülői fogadóóra (11.20.)
Látogasson meg minket!!!
12. 11. Karácsonyi dobozok a rászorulóknak (2. szünet- aula)
12.13. Fotókiállítás a Történelem Házában (Haus der Geschichte) Kerpenben az 5.
találkozó idején

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.

