Beszámoló a horvátországi mobilitásról
(Diákok programjairól)

A horvátországi mobilitásra 2017. október 2 és 6 között került sor egy kisvárosban, Pozegában három
tanuló és két kísérő tanár részvételével. Iskolánkat Abai Norbert, Mannherz Anett és Szitai Zsanett
képviselte, Bodnár Edina és Nagy judit tanárnő utazott a csoporttal.
Vasárnap délutáni érkezésünkkor minden tanulóra várt már a család, akinél az egy hetet eltöltötték.
A beilleszkedéssel semmi gond nem volt, diákjaink az előző mobilitások miatt már ismerősök közé
érkeztek. A fogadó családok kedvességét, segítőkészségét nagyra értékelték diákjaink, a szállással,
étkezéssel, vendéglátással, a számukra szervezett programokkal mindannyian elégedettek voltak.
A mobilitás legfontosabb programja egy színházi előadás és az erre való felkészülés volt. Utolsó nap a
helyi színházban, a különböző országokból érkező diákok három csoportra osztva adták elő a Good
morning, teacher! című színdarabot, három különböző feldolgozásban. Erre az előadásra már
Magyarországon, hónapokkal az utazás előtt elkezdtünk felkészülni. A megadott szöveget a
szereposztásnak megfelelően megtanulták a diákok, angoltanáruk segítségével pedig begyakorolták.
Így, mire eljött az utazás időpontja, már senkinek nem jelentett gondot az angol nyelvű szöveg.
Délelőttönként mindennapos program volt Pozegában az előadásra való felkészülés. Egy-egy vezető
tanár segítségével és irányításával minden csapat a saját elképzelései alapján dolgozta fel és vitte
színpadra Dean Lundquist művét, melyet az utolsó nap a színházban, a helyi városvezetés és horvát
diákok előtt adtak elő nagy sikerrel. Az előadások után a közönség szavazata alapján nyertes csapatot
hirdettek, majd kiosztották a díjakat. Büszkék vagyunk egy diákunkra, aki a nyertes csapat tagjaként
kiválóan szerepelt.
A megérkezésünk utáni első napon megismerkedtünk a fogadó iskolával, ami a mi iskolánkhoz
hasonlóan egy közgazdasági szakközépiskola. Vendéglátóink bemutatták nekünk iskolájukat, körbe
vezettek minket az épületben, így lehetőségünk nyílt összehasonlítani a magyarországi
iskolarendszert az ottanival. A helyi tanulók angol nyelvű prezentációja által megismerhettük
Horvátország és Pozega legfőbb nevezetességeit illetve azokat a projecteket, programokat, amikben
a horvát partnerek részt vesznek. A városismereti előadásokon és sétákon a diákok és tanáraik együtt
vettek részt, melyeket mindannyian nagyon élveztünk. Lelkesen fotózták a kisváros épületeit,
nevezetességeit, hogy azokat az itthon maradt családtagoknak, barátoknak, osztálytársaknak is
megmutathassák.

A színdarabra való készülés mellett vendéglátóink külön programokat szerveztek minden délelőttre,
amíg a tanároknak a továbbképzések zajlottak. Ezek közül kiemelném a horvát nyelvtanulást, ahol
játékos feladatok által bővíthették szókincsüket és megtanultak néhány alapvető kifejezést, melyet
aztán használni is tudtak az ott töltött néhány nap alatt. Irodalmi vetélkedőt szerveztek nekik, illetve
ellátogattunk a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárba is, ahol egy idegenvezető részletesen
bemutatta nekünk a könyvtár modern épületét. Itt több órát is eltöltöttünk, hiszen a könyvtár
rengeteg érdekességgel, látnivalóval szolgált.
Irodalmi esten is részt vettünk egy hangulatos étteremben. Horvát diákok énekeltek, őket az iskola
diákjaiból szerveződött együttes kísért hangszeren. Előadásuk elnyerte tetszésünket, néhányan még
táncra is perdültek. Ezek után minden résztvevő országból egy-egy diák felolvasott egy-egy verset
saját anyanyelvén. Kiemelném azt a tehetséges ciprusi tanulót, aki egy saját maga által írt verset
adott elő, tanára pedig lefordította nekünk angolra.
Diákjaink elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat, s ez látszott is rajtuk a Pozegában töltött
néhány nap alatt is. Hazatérve lelkesen és részletesen számoltak be társaiknak, akik érdeklődve
hallgatták végig az élménybeszámolókat. Olyan barátságokat kötöttek külföldi társaikkal, melyeket
hazaérve is folyamatosan ápolnak. Rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot az internet
segítségével, sőt, tervezik azt is, hogy meglátogatják egymást a nyári szünetben.

