Erasmus Plus projekttalálkozó Strasbourgban
Március 17-én a spanyol két tannyelvű tagozat három diákja, Lőricze Bernadett, Tauz Laura és
Praznovszky Pál 11. A osztályos tanulók Szántai Erzsébet igazgatónő, David Cibeiras Barja
projektkoordinátor, valamint Szedlák Réka kíséretében Franciaországba, a költői szépségű
Strasbourgba utaztak, hogy részt vegyenek a „Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az
európai befogadó oktatásért” című Erasmus Plus pályázat negyedik nemzetközi
projekttalálkozóján, amelynek a Lyceé des Pontonniers adott otthont március 18 és 23 között.
A franciaországi diáktalálkozó közösen feldolgozandó témái a feminizmus és a migráció,
valamint a két kérdéskör által alkotott keresztmetszet voltak.
A következőkben erről a feledhetetlen hétről szeretnénk röviden beszámolni.
Március 17-én izgatottan indultunk útnak Budapest felé, ahonnan egy jó hangulatban
elfogyasztott ebéd után Amszterdamba, majd Strasbourgba repültünk. A kimerítő utazást
követően fáradtan érkeztünk meg az ország keleti határán fekvő, páratlan szépségű városba,
azonban a minket lelkesen, széles mosollyal váró francia családokkal való megismerkedés
azonnal kárpótlást nyújtott a hosszú útért. Diákjaink az első estét ismerkedéssel, a francia
konyha finomságainak a felfedezésével, valamint közös meccsnézéssel töltötték.

Március 18-án reggel tanulóink
izgatottan érkeztek a gimnáziumba és
alig várták, hogy megismerkedhessenek
a projektben résztvevő többi országból
érkező társaikkal. Vendéglátóink egy
autentikus, jó hangulatú francia
reggelivel vártak minket, majd a
kötetlen társalgás után a Lyceé des
Pontonniers igazgatója, Jean-Philippe
Fussler, valamint José Ángel Agudo,
francia koordinátor beszédei nyitották
meg a nemzetközi projekttalálkozót.

Ezután megismerkedtünk a gimnázium épületével és hétköznapjaival, majd egy rendhagyó
francia nyelvórán is részt vettünk. Nyelvtörők segítségével felfedeztük a francia kiejtés
rejtelmeit, hasznos kifejezéseket tanultunk, párbeszédeket alkottunk, végül pedig közös
énekléssel zártuk a feledhetetlen nyelvórát.

Ezt követően lehetőségünk nyílt részt venni egy fogadáson a strasbourgi városházán, ahol az
alpolgármester köszöntött minket. Beszédében rendkívül elismerően nyilatkozott a projekt
céljairól, a jelenlévő diákok elhivatottságáról, majd kötetlen beszélgetést kezdeményezett
velünk.

Egy rövid ebédszünet után a tanulók nemzetközi csoportokat alkottak, majd egy játékos
akadályverseny keretein belül felfedezték Strasbourg mesebeli utcáit, fő látnivalóit, történelmi
múltját és egyedi arculatát.

A keddi nap délelőttjén 5 különböző
nemzetiségű
tanulóból
álló
munkacsoportok alakultak, amelyek
megismerkedtek a hét feladatával: egy
olyan művészi hangfelvételt kellett
készíteniük a feminizmus és a migráció
témájában, amely tükrözi az azokkal
kapcsolatos információkat, attitűdöket,
véleményeket és kiindulópontot adhat
későbbi reflexiókhoz. A tanulók
munkáját Arnoud Galeotti és Sarah
Jamali vezették, akik segítséget
nyújtottak mind a technikai háttér
megismerésében, mind a munka
ösztönzésében.

A közös alkotások alapköveinek lefektetése után egy érdekfeszítő konferencián vettünk részt a
feminizmus és az azzal kapcsolatos gyűlöletbeszéd témájában az Európai Tanács egyik
delegáltjának jóvoltából. Az itt elhangzott információk, felmerült kérdések, gyökeret vert
gondolatok további inspirációként szolgáltak a délutáni csoportmunkák során.

A podcastok készítésével párhuzamosan a tanulók videóinterjúk formájában nyilatkozhattak a
helyi sajtónak a feminizmussal és a migrációval kapcsolatos benyomásaikról, véleményükről,
a saját országaikban megfigyelt nézőpontokról és problémákról. A beszélgetések során magáról
a nemzetközi együttműködésről, a különböző kultúrák találkozásáról, valamint a pályázatban
részt vevő iskolákról is szó esett.

Mindeközben a projektkoordinátorok értekezletet tartottak, melyen értékelésre kerültek a
nemzetközi találkozó eddigi programjai, emellett egyeztettek a pályázat további
tevékenységeiről, és az ezekkel kapcsolatos előkészületekről is megállapodások születtek.

A szerdai nap a lazítás jegyében telt. Először elutaztunk a Strasbourg közelében található HautKoenisbourg várhoz, amely a 12. századtól fogva a főurak csatározásainak fontos helyszíne
volt. Az erdő közepén álló impozáns erőd tökéletes lelátó volt az elzászi síkságra, így stratégiai
jelentősége vitathatatlan. A felújított, gazdagon díszített szobákat járva és a páratlan kilátásban
gyönyörködve hű képet kaphattunk arról, hogy hogyan is nézett ki egy középkori vár.

Ezután Colmar felé vettük az utunkat, hogy felfedezzük ezt a nagy történelmi múlttal
rendelkező települést, gyönyörködjünk az óváros jellegzetes fa berakású házaiban, a Collégiale
St-Martin román és gótikus stílust ötvöző épületében, valamint a hangulatos sétálóutcákban.

A Strasbourgba való visszatérés után a délután hátralevő részét a tanulók fogadó családjaik
körében, pihenéssel töltötték el.
Március 21-én újra a csoportmunka játszotta a főszerepet. Meghallgattuk a feminizmusról és a
migrációról készített művészi hangkollázsokat, majd azt a feladatot kapták a diákok, hogy
párokban öntsék szavakba, milyen üzenetet szerettek volna közvetíteni a választott témáról,
annak milyen aspektusaira kívánták felhívni a figyelmet.

A jól megérdemelt ebédszünet után útnak indultunk az Európai Parlament felé. Bejártuk az
egész épületet, és egy egyedülálló 360°-os filmvetítés segítségével bepillantottunk az Európai
Unió működésébe, továbbá információkkal gazdagodtunk a Parlament tevékenységét illetően.
Idegenvezetőnknek köszönhetően megismerkedhettünk az ülések kulisszatitkaival, majd az épp
akkor megrendezésre kerülő euroscola vetélkedőbe is betekintést nyertünk. Testközelből
tapasztalhattuk meg az Unió tagállamaiból érkező, egy napra EP-képviselővé avanzsált diákok
vitáiból, hogyan is néznek ki a parlamenti viták.

Másnap délelőtt elvégeztük a csoportokban készülő podcastok utolsó simításait, valamint
szorgosan próbáltunk az esti élő bemutatóra. A próba remek hangulatban zajlott, öröm volt látni
az elégedettségtől csillogó szemeket, az egymást támogató, egy hét alatt igazi barátokká vált
tanulókat.

Ezt követően egy érdekfeszítő előadáson vehettünk részt Gyűlöletbeszéd címmel, melyet az
Emberi Jogok Európai Bíróságának spanyol tagja tartott. Tájékoztatott minket az emberi jogi
sérelmekkel kapcsolatos keresetek benyújtásának folyamatáról, elbírálásának menetéről, majd
nagy nemzetközi visszahangot keltő eseteket is ismertetett. Az előadás után mindenki
igyekezett kihasználni az utolsó Strasbourgban töltött napfényes délutánt.

A pénteki nap programjaként vendéglátóink búcsúestét rendeztek, melynek keretein belül sor
került a csoportokban készített podcastok bemutatására, valamint az oklevelek és a hivatalos
részvételi bizonylatok átadására. A találkozót lezáró bulin a fogadó családok is tiszteletüket
tették, akik tipikus francia ételekkel készültek számunkra az utolsó este megkoronázásaként.
Miután belakmároztunk a finomságokból a Vetési Albert Gimnázium képviseletében kiutazó
tanulók megható búcsúbeszéddel köszönték meg társaiknak a közös munkát, továbbá hálájukat
fejezték ki tanáraik támogatásáért és fogadó családjaik vendégszeretetéért. Az utolsó
ölelésekre, a hatalmas nevetésekre, a mókás szelfik készítésére és a búcsúzás megható
pillanataira mindig szívesen fogunk visszaemlékezni.

Március 23-án, szombaton indultunk haza Magyarországra. A hosszú visszautat követően
kimerülten, de nagyon elégedetten, életre szóló élményekkel és új barátokkal gazdagodva
tértünk vissza Veszprémbe.

