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Romák, az ő kultúrájuk és az ő 
sokszínűségük állt április 8-án, a 
Nemzetközi romanapon magyarországi 
partneriskolánk, a Vay Ádám Gimnázium 
tevékenységének középpontjában. Nagy 
Lajos polgármester köszöntője után ezen a 
napon, hasonlóan a németországi és a 
spanyolországi november 16-ai 
eseményekhez, 100 léggömb emelkedett a 
levegőbe a tolerancia jegyében. A romák 
zenei és gasztronómiai utazása kísérte az 
egész napot. 

A program más kimagasló eseményei: Séta 
a szolidaritásért (fotó balra), híres roma 
művészek kiállítása, filmklub és slam poetry 
a „Mitől vagyok különböző?” 
Kérdéskörében. 
Ezen átfogó program fókuszában az 
együttműködés társadalmi és gazdasági 
előnyeire történő figyelemfelkeltés állt 
valamint a kommunikáció, tolerancia, a 
szolidaritásra és elfogadásra nevelés 
támogatása.    

Ezzel egyidejűleg a Gran Canariai IES 
Tamogante iskola is kulturális hetet 
szervezett. A diákok a különböző 
workshopokon a migráció témáját 
tematizálták: egy utazásba a 
menekültekkel, nőkkel, és bevándorlókkal, 
szerepjátékkal „A határok között” címmel, 
és tolerancia a szexuális irányultsággal 
szemben az osztályteremben.    
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Ezen kívül: a projekt bemutatása minden középiskola értekezletének keretein belül Gran 

Canarián –2017. április 20-án. 

100 színes léggömb, mint a tolerancia és az elfogadás jele  

A léggömbökből a roma-zászlót alakították ki. Minden résztvevő egy üzenetet kötött a 

léggömbre és eresztette a magasba, épp úgy, mint a többi diák Spanyolországban. Ezzel az 

akcióval az emberek figyelmét szerettük volna felhívni a szolidaritás és tolerancia 

fontosságára.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Az AKS iskola diákjai Kerpenben, a vezetővel Akcicek asszonnyal (balra) 
és az iskolaigazgatóval Mohlberg-Meyer asszonnyal. 

 

 

           

 

 

Az ADOLPH-KOLPING-SCHULE és az 

ERASMUS+ diákok együtt dolgoznak 

KERPENben 

  

Az Adolph-Kolping Iskola 2016 szeptember 

1-je óta dolgozik együtt A kerpeni 

Gimnáziummal. 2016 szeptember és 2017 

januárja között az együttműködés keretein 

belül „A sport integrál” és egy felolvasóóra 

valósult meg. A „Wir in Europa-Zukunft 

gestalten” munkacsoport februári 

megalakítása, mely a gimnáziumban ezzel párhuzamosan csütörtök este történt, az 

együttműködés és a kommunikáció jobb koordinációját szolgálják majd.   E két 

munkacsoport fókuszában a következők állnak:az Európában élő polgárok iránt több 

megértést ébreszteni, a résztvevők integrációját és nyelvi kompetenciáit a közös 

aktivitásokkal támogatni.   

 

A munkacsoportban az 5-8 osztályokból összesen 13 diák vesz részt 10 különböző 

nemzetiségből. A diákok 11-15 év közöttiek, és a résztvevők többsége kevesebb, mint 2 éve 

él Németországban. A diákok jelenleg a sokszínűség témáján dolgoznak Dietze-Neuber 

asszony vezetésével. Ezen kívül diákok egy flashmobot készítenek egy spanyol zenére, mely 

a rasszizmus és az idegengyűlölet témáját dolgozza fel. A Flashmobot az Európa-héten 

fogják bemutatni. A továbbiakban a következőket tervezzük: Szakácskönyv és Fotóprojekt.  

 

 

 Seiche asszony, Kerpen Kolping-város integrációs megbízottja a vendégünk. 

Az integráció témájába ad nekünk bepillantást. 



Erasmus – diákok az integrációs megbízottal, Seiche 
asszonnyal (balra) és diákok  Spürck úr, Kerpen város 
polgármesterének kérdezésekor. (fent) 

Előadásában Seiche asszony a diákok számára az integráció 

és a migráció fogalmait hozta közelebb és elmagyarázta az 

integráció különböző dimenzióit: a strukturális, kulturális és 

az identifikációs integrációt.  Továbbá beszélgetett a 

diákokkal az előítéletekről és az egyéniségről. A diákok az 

információkat izgalmasnak találták, és sokat tanultak 

ezekből a témákból. A diákok számára sajátos fogalmak, 

jelentések kerültek bemutatásra. Különösen izgalmas volt 

az a tény, hogy néhány dolgot a saját diáktársak migrációs –

és integrációs történetéből is megismerhettek, és ezáltal 

felismerték: az integráció nálunk is jelen van.   

Az integráció volt a témája a Kepen-Sindorfban lévő 

Integráció tere felavatásának áprilisban, amelyen körülbelül látogató volt jelen. Ezen 

az ünnepen egy felmérés zajlott, melyben a látogatók azt a kérdést válaszolták meg: 

„Mi az integráció?” és a 

sikeresebb 

integrációra  példákat kellett 

említeniük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne maradj le- ne maradj le 



Iskolánk táncol a toleranciáért az Európa héten (május 16.)                                   

Csináld velünk!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der 
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin 
enthaltenen Angaben. 

 

 


