Iskolák nemzetközi együttműködése
Élmények és tapasztalatok Rotenburgban

A Hamburg melle!i Rotenburg Theodor Heuss nevét
viselő iskolája az idei nyáron Nemzetközi Kulturális
és Oktatási Találkozót szerveze!, amelynek része volt
egy 2011-re terveze! új – az iskolák határokon átnyúló együ!működését szolgáló – Comenius program
előkészítése is. A hatnapos júniusi rendezvényre tíz
ország kapo! meghívást: Norvégia, Német-, Svéd-,
Spanyol-, Olasz-, Lengyel- és Törökország, Bulgária, Trinidad és Tobago, valamint Magyarország ve! részt a
találkozón. Hazánkat két iskolai küldö!ség is képviselte. A megjelent országok a korábbi években már
kapcsolatban álltak egymással, illetve tagjai voltak
a vendéglátó iskola éppen most záruló Comeniusprojektjének.
A programsorozat nagyszabású megnyitó ünnepséggel, a résztvevő országok zászlóinak felvonulásával kezdődö!, amelyet az iskola egykerekezni tanuló
kerékpáros diákjai hoztak az esemény helyszínére.
A nemzeti himnuszok elhangzását követően utolsónak az Európai Unió zászlaja érkeze! meg, s az
EU himnuszát valamennyi delegáció a saját nyelvén
együ! énekelte. A megnyitó után sorra mutatkoztak
be az iskola szakkörei és a küldö!ségek.
Az iskola menzáján fogyaszto!uk el ebédünket,
amely inkább hasonlíto! é!eremre, mint iskolai étkezdére, úgy külsejét, mint a választékot, s az ételek
minőségét illetően. Mint kiderült, nem a vendégek
tiszteletére állíto!ak össze magasabb színvonalú
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menüt. Ez mindennapos élmény lehet, hiszen a diákok is közreműködnek az étlap összeállításában, a
pénzügyi kalkulációban, sőt az ételek elkészítésében
is. A húsételeket egy központi konyháról szállítják,
a köreteket, salátákat, desszerteket viszont maguk a
gyerekek készítik, akik részt vállalnak a kiszolgálásból is. Délelő!önként – a választható menük ismeretében – tíz óráig lehet jelentkezni az aznapi ebédre.
Az iskola többi része is szép és korszerű: a színpaddal rendelkező aulától a csúcstechnikával felszerelt
informatika-teremtől, a tantermeken át a gyermekbarát udvarig. Néhány éve pályáztak, hogy egész
napos iskolává alakítsák át intézményüket. Nagyon
magas összeget jelöltek meg a pályázatban, annak
reményében, hogy annak töredékét csak megkapják majd a fejlesztésre. Legnagyobb meglepetésükre
azonban az egész összeget elnyerték, amelyből juto!
mindenre. Az egész napos elfoglaltság persze többletmunkával is járt a pedagógusoknak, de mindenki
szívesen vállalta. A küldö!ségeket délután a városka polgármesteri hivatalában is fogadták. A település nevezetességeinek megismertetését idegenvezetőként az iskola diákjai vállalták.
Este az iskola udvarán grillestet rendeztek, hogy a
résztvevők közelebbről is megismerhessék egymást.
A műsort a Trinidad-Tobagóból érkeze! iskola énekkara adta. Az afrikai gyermekek tánc- és énektudása
mindenkit elbűvölt. Az est további részében a spanyo-

lok gitárjukkal, énekeikkel és táncaik szenvedélyes
előadásával ugyancsak elkáprázta!ak mindenkit.
A második nap délelő!jén dr. Helga Trüpel EU-parlamenti képviselő, bizo!sági elnökhelye!es a kulcskompetenciák fontosságáról tarto! előadást a diákoknak és vendégeknek, majd válaszolt az érdeklődők kérdéseire. Ezekből akadt bőven. A közös iskolai
ebéd során kötetlenebb beszélgetésre is mód nyílt.
Délután a diákok úgyneveze! „Nyári ünnepet”
(Sommerfest) rendeztek az iskola udvarán. A vendéglátó iskola tanulói kedves műsorral készültek
valamennyi résztvevő országból. Egy-egy csapat
egy-egy országot dolgozo! fel. Kis bódéikban alkalmi kiállításra is készültek: plakátokat, tárgyakat, feladatokat muta!ak be. Persze emelle! volt szórakozás
is. Hatalmas tűzoltó autó – biztonsági kötéllel – te!e
lehetővé, hogy a diákok ügyességüket bizonyítva,
egymásba illeszte! italos műanyag-rekeszeken törjenek a magasságokba. Kinek a tizediknél, kinek a huszadiknál dőlt el a tornya. Ismét fellépe! a trinidadi
csapat, a gyerekek ezú!al csodálatos hangú, az országukra jellemző hangszereket szólalta!ak meg,
hatalmas sikerrel.
A következő napi brémai kirándulás az óváros
hangulatos házaival, a Grimm testvérek állatmeséjét idéző szobrával kellemes időtöltésnek bizonyult.
Este egy közeli falu lá!a vendégül a küldö!ségeket.
A ﬁnom vacsora melle! a kicsik népi tánca, a falu
egykerekes csapatának bemutatója és
a helyi, matrózruhába öltözö! énekkar
is élményekkel szolgált.
A másnap ismét a kirándulásé volt.
Ezú!al vona!al egy kicsit messzebbre, a
tenger közelében fekvő Bremerhavenbe
látoga!ak a résztvevők. Bemuta!ák a
híres Klímaházat, amely egy hatalmas
új építmény. Az épületen belül nyomon
követhető egy Németországból kiinduló Föld körüli utazás a hosszúsági
kör mentén. A Szaharában és az őserdőben bizony nagyon melege van minden látogatónak, egymás után vesszük
le a ruhadarabokat, míg a Déli-sarkon
nem győzünk öltözködni, hogy a mínuszokban meg ne fagyjunk.

Este egy iskolai dolgozó, aki indonéz származású, (németül is alig tud) vacsorával és énekhangjával
szerze! meglepetést.
A hét csúcspontja az utolsó nap volt. Az iskolát
meglátoga!a a ZDF tévé forgatócsoportja is. Érkezésüknek csak részben volt indoka a nemzetközi találkozó. Azért is jö!ek, mert a Theodor Heuss iskola
pályázo! a legjobb német iskola címre, s a négyszáz
beneveze! intézmény közül a bírálók tizenötöt jelöltek a több ezer euróval járó elismerő címre, köztük
őket is. Azért érkeztek a televíziósok, hogy riportokat készítsenek az iskoláról, amit az eredményhirdetés napján kívánnak majd adásba tenni. A vendéglátók azt remélték, hogy ez talán azt jelezi, hogy
övék lesz a fődíj.
A következő közös projekt megbeszélésre is ezen
a délelő!ön került sor. Nyolc ország fejezte ki szándékát az új Comenius-projektben való részvételre.
(Csak Lengyelország, illetve Trinidad és Tobago állt
el a csatlakozástól.) A projekt nyelve német, témája
pedig az országok egy-egy kulturális vagy természeti öröksége lesz. Az első projek!alálkozót 2011
őszére, Budapestre tervezik, s ezután következik a
többi ország.
A nap végén egy baráti összejövetelre került sor,
amely egyben a jelenlegi igazgató, Lüder Bischoff
nyugdíjba vonulása elő!i búcsúztatóul is szolgált.
Szere!e volna, hogy ez az esemény összekapcsolódjon a projek!alálkozóval, mert tíz évvel ezelő! ő indíto!a el az iskolában a Comenius-projekteket, te!e
rá az életét és győzte meg a kollégáit ezek fontosságáról, akik ma már lelkes követői. A nagyszabású
partin mintegy 250-300 meghívo! ve! rész, köztük
a város vezetői. A késő éjszakába nyúló est jó hangulatát egy 1970-es évek zenéjét játszó észak-német
neves rock együ!es te!e még emelkede!ebbé. Diákok, tanárok együ! ünnepeltek.
A következő napra már csak a készülődés, a búcsúzkodás és a hazautazás maradt. A sok élmény és
tapasztalat remélhetően bőségesen kamatozni fog,
beépül majd az új projektbe.
Bors Klára, Orosné Regős Olympia
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