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2. diákmobilitás 

Az Erasmus + diákok második találkozója Kerpenben teljes sikert aratott. 10 

napon át dolgoztak a diákok feszített tempóban:  

A „Sikeres integráció?“ címet viselő  pódiumbeszélgetés tervezése és 

kivitelezése helyi és regionális politikusok, a romaegyesület tagjai, több 

társadalomtudományi csoport és a projektben résztvevő diákok részvételével.  

  

 
 

 

 

 

Tamer Kandemir (Kerpen város Integrációs tanácsa), Heinrich-Georg Winkler 

(Hürthi Rendőrség), Ruza Andlar (Roma és Sinti- Projekt), a moderátor Bernd 

Woidtke, Estrella Löwe-López, Annette Seiche (Kerpen város Integrációs 

megbízottja), Burak Altunalev (Az Európa iskola egykori diákszóvivője) (balról 

jobbra) 



 

 
Végezetül az Erasmus + diákok meglátogatták az Európa Parlamentet 

Brüsszelben 

 

Axel Voss,  Európa Parlamenti képviselő,  parlamenti látogatásunk alkalmával a 
jelenlévő diákokat felszólította: „ Szóljatok bele, kötelezzétek el magatokat legyen 

szó pártokról, kezdeményezésekről, vagy másról, ne hagyjátok a dolgokat 

egyszerűen csak megtörténni, nektek kell azokat alakítani!“  

 

 

 
Az első már meglévő integrációs projektötletek kivitelezése és 

kiértékelése („A kedvenc receptem“, „Sportjátékok“, „A te városod, az én 
városom“) valamint további tervek közös tervezése és további javaslatok  

 
 
 

 
 

Találkozás Mohameddel Szíriából 
 
A hétfő egy nagyon mozgalmas nap volt az Erasmus+ diákok számára. Mohamed 

számolt be a Szíriából Németországba vezető útjáról Törökországon keresztül. Egy 
térkép segítségével megmutatta, mely régiókat támadják jelenleg.  Kataniában is, 

ahol családja él, háború dúl éppen. Elmondta a diákoknak, hogy ő muszlim, 
azonban nem iszlamista, és ő is, akár a legtöbb szír az iszlamistákat szörnyűnek 
ítéli meg.    



 

 

Elmesélte, hogy éppen német nyelvtanfolyamra jár, majd diákjainkkal közösen 

egyik kedvenc ételét is elkészítette hazájából.  

 

A projekt eredményeinek bemutatása az egész iskola számára egy vándorkiállítás 
formájában és a „Mi is Európában vagyunk“ c. fotókiállítás első képeinek 

bemutatása.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek a kiállításnak a témája a roma kultúra és a romák életkörülményeinek 

bemutatása Magyarországon, valamint fiatalkorú menekültek tapasztalati 

Németországban a hazájukból való menekülésüket követően. 

Ezzel a kiállítással a szociális kirekesztés és a rasszizmus ellen kívánunk fellépni. 

Célunk, hogy a kultúrák és szociális rétegek közötti akadályokat, korlátokat 

leküzdjük, a megértést lehetővé tegyük és a radikális tendenciákat enyhítsük.   

 



 

Projektmunka és rendes iskolai tanórákon való részvétel valamint 

német nyelvi tanórákon való részvétel a nyelvvizsgák előkészítése 
érdekében.  

 

 
 

 
A rasszizmus elleni Projekthimnusz komponálása a zenetanárok 
közreműködésével, mely ennek a találkozónak egyik fontos célja volt. Mindhárom 

nyelv megjelenik a himnuszban. A zene itt tölthető le. 
 

 
 

A második Flashmob közös bemutatása az elfogadás és tolerancia 
jegyében az iskolában. Cassandra Steen és Adel Tawil (2009) magával ragadó 
zenéjének címe: „Építek egy várost neked”Egy várost, melyben nincs félelem, csak 

bizalom. Ahol a kapzsiság és a megvetés falai leomlanak. Ahol a fény nem alszik 
ki.” 

Az oktalanságot, embertelenséget, az empátia és megértés nélküli embereket 
állatmaszkokkal ábrázoltuk, melyet a diákok a fellépésen is viseltek. 
 

 
Aztán piros szívek repültek hirtelen a levegőbe, mint a szeretet, a megértés, az 

emberségesség jelképei, amikor a dalban a már említett: „Egy várost, melyben 
nincs félelem, csak bizalom. Ahol a kapzsiság és a megvetés falai leomlanak” rész 
volt hallható.  

Ezzel a megával ragadó és életteli akcióval a diákok ismét a népek közötti 
egyetértést hirdették, hogy egy jobb világot teremtsünk. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Még ha a különböző nyelvű táncosoknak voltak is nyelvi nehézségei a találkozó 

idején Németországban, ezen a napon ebből semmit nem lehetett észlelni, hiszen 
a zene és a sport nem ismer határokat 
 

Link a Videóhoz 
 



A rasszizmus elleni Street-Art akció megvalósítása: „Ajtót nyitunk az 

integrációnak“, mely az iskola udvarán a rajztanárokkal közreműködve valósult 

meg.  

Míg az elfogadás, nézőpont, képzés, értékek és összetartozás kulcsfogalmak a fal 

kis fülkéiben kaptak helyet, a végén a középső fülkét az INTEGRÁCIÓ foglalta el, 

mint központi fogalom.   

A sportcsarnok melletti szürke 
betonfal e szimbolikus akció végére 
szintén új külsőt kapott. Mostanra a 

türkiz (a kommunikáció színe) valamint 
a narancssárga (az energia és a fény 

színe) színeiben a tiszta reményt 
sugározza. A középen megfestett két 
szív iskoláink békés egymás mellett élés 

utáni fáradozásait szimbolizálják, 

örökítik meg.  

 

 

A kerpeni polgármester fogad minket 

Megtiszteltetés érte az Erasmus+ diákokat, hiszen a kerpeni polgármester, Dieter 

Spürck és Annette Seiche integrációs megbízottal közösen fogadták a 

városházán a német, spanyol és magyar 40 fős csoportot. Spürck polgármester úr 

az Erasmus+ Projektet az európai megértés egyik fontos alkotóelemeként 

méltatta.   

 

 

„Az embereknek sokkal inkább tudatosítaniuk kellene, milyen előnyöket kínál az 

Európai Unió mindenki számára, le kellene győznünk a saját nemzeti önzőségünket 

és tisztázni kellene magunkban, hogy csak együtt vagyunk erősek, és a szolidaritás 



mindenkit előre mozdít“, válaszolta egy diáklány, arra a kérdésre, min kellene 

Európának változtatnia.  

 

Látogatás Kölnben az ELDE- Házban 

A falakba vésett történetek és az emberek üzenetei az ELDE-Ház falain szintén 

megviselték a diákokat. „Többé nem történhet ilyen“ mondták a diákok.  

 

 


