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2015. március 7-14 között az Erasmus+ program keretében 15-en elutazhattunk egy teljes hétre a 

németországi Schwäbisch – Gmündbe. 

A programban összesen négy iskola vett részt négy különböző országból: Németországból, Ausztriából, 

Lengyelországból és Magyarországról. A találkozón mind a négy országból érkeztek diákok, hogy 

prezentálhassák a többieknek, mivel is foglalkoznak az Erasmus+ program keretében. A projekt lényege 

a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű, a társadalomból kiszorított emberekkel történő 

kapcsolatteremtés, és a társadalomba való beilleszkedésük segítése. 

A németországi utunk fő témája az inklúzió és az integráció volt, melyet többféle feladattal, előadással 

mutattak be nekünk a fogadó ország diákjai. Az integráció lényege a hazájukat valamilyen okból elhagyni 

kényszerült közösségek vagy az adott társadalom perifériáján élő népcsoportok beilleszkedésének 

segítése. Az inklúzió az integráció társfogalma, szemléleti befogadást és elfogadást jelent, személyiségre 

orientált. Ezeket a folyamatokat élő példával mutatták meg a környező intézményekben. Az egyik ilyen a 

Café – Rösterrei nevű kávézó volt Welzheim városában, amelyben fogyatékkal élő emberek dolgoztak. A 

külföldről behozott kávét ők maguk helyben pörkölik, a nem megfelelő kávészemeket szortírozzák, majd 

a már elkészült kávét is ők szolgálják fel a kávézó vendégeinek. Ezen a kávézón kívül még sok ehhez 

hasonló létesítmény működik a közelben. 

A szerdai (március 11.) napon egy nigériai származású menekült számolt be arról, hogyan jutott el 

Afrikából a hatalmas sivatagon és a tengeren át egészen Németországig. A története megrendítő és 

elképesztő volt: arról, hogy hogyan élt a városában, az ottani felsőbb hatalmak elnyomásáról, arról hogy 

el kellet hagynia a családját, és hogy barátokat vesztett el az útja során. 

A csütörtöki napon (március 12.) vonattal utaztunk a közeli nagyvárosba, Stuttgartba. Ott három 

csoportra osztották a kb. 60 fős csapatunkat, és különböző, a témánkkal kapcsolatos foglalkozásokra 

vittek minket. Az egyik a Kunstmuseum volt, ahol az első világháború után keletkezett, de betiltott 

festményeket mutatták be. A képek témája a világháború utáni időszak volt: a nyomorba taszított 

túlélők, a nincstelenek, és az őket a társadalomból kirekesztő népek. 

A második csoport tagjai a Geschichtsmuseum-ba mentek, ahol az emigrációban érintett személyek 

élettörténetét dolgozták fel a tanulók. 



A harmadik csapatot a Jungendstadtring-be látogatott. Ez az intézmény olyan önkéntes segítőket 

foglalkoztat, akik segítenek, hogy városban élő menekültek részesei legyenek a közösségi életnek. 

Természetesen a kultúra sem maradhatott ki az utazásból. Betekintést nyertünk Schwäbisch – Gmünd 

történelmébe és megtekintettük a különböző korokból fennmaradt épületeit. Eltöltöttünk egy gyönyörű 

délutánt Tübingen városában, ahol idegenvezetéssel megismertük a város történetét, érdekességeit. 

Stuttgartban pedig ellátogattunk a nevezetes Mercedes Museumba. 

Összességében az utazás sikeresnek bizonyult. Sok új tapasztalattal, ötlettel, és nem utolsó sorban 

rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Az ott hallottakat és tapasztaltakat szeretnénk az itthon folytatott 

munkánkba is beépíteni, hogy a tevékenykedésünk még hatásosabb és eredményesebb legyen. 


