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Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola kétéves Erasmus+ 

programban vesz részt, melynek május 12-17-ig a házigazdája lehetett. A német nyelvű projekt 

témája eredeti nyelven „Einfall statt Abfall – Schülerwerke gegen Müllberge”, azaz az 

upcycling, vagyis az értéknövelő újrahasznosítás.  

Együttműködésünk célja bemutatni, hogyan lehet tudatosabban felhasználni a 

rendelkezésünkre álló újrahasznosítható nyersanyagot, hogy tanulóink felismerjék ennek az 

értékét.  

Vendégeink, 16 tanuló és 4 pedagógus utaztak hozzánk Németországból és Szlovéniából. 

Német vendégeinket vasárnap este fogadtuk iskolánkban a vendéglátó családokkal. Szlovén 

partnereink egy központi vizsga miatt csak hétfőn délután érkeztek meg, így hétfőn délelőtt a 

Csodák palotájába látogattunk el német barátainkkal. Ebéd után izgatottan vártuk a szlovén 

vendégeket, hogy a projekthéten részt vevőkkel közösen megtekinthessük a városnéző busszal 

Budapest nevezetességeit. A budapesti körutazás és a belvárosi séta lenyűgözte a vendégeket. 

A diákok egy része kisvárosból érkezett, így ők alig tudtak betelni a látvánnyal, volt, aki az 

élmények közül a metrót és a villamost emelte ki elsőként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő napon iskolánk tanulóival színes műsort állítottunk össze, magyar népdalokat, 

térfás jelenetet és prózát láthattak, hallhattak vendégeink. Minden résztvevő ország 

bemutatkozott, mindenki korosztályának, affinitásának, erősségeinek megfelelően választotta 

ki a koncepciót, mely így aztán nagyon változatosra sikeredett. A játékos ismerkedés után a 

munkáé volt a fő szerep, a csoportok különböző állomásokon munkálkodtak: a műanyag 

palackokat, tubusokat újrahasznosították, különböző ajándéktárgyakat, használati tárgyakat 

készítettek. Délután a zord időjárás ellenére bevettük a Budai várat és a Halászbástyát.  

Másnap folytatódott a projektmunka az iskolában. A német és szlovén tanulók partnereikkel 

németórákon vettek részt, majd a környezetvédelmi projektszobor elkészítésén munkálkodtak, 

prezentációt készítettek a műanyag történetéről, káráról, újrahasznosítási lehetőségeiről. A 

pedagógus kollégák is hospitáltak német nyelvű tanórákon, melyeket szakmai megbeszélés 

követett.  

 



Csütörtökön vendégeinkkel egész napos kirándulásra indultunk, bejártuk a Dunakanyart: 

Esztergom, Visegrád, Szentendre szépségeit, művészeti kincseit tekintettük meg.  

Az utolsó projektnapon a hazautazás miatt már csak pár órára tudtunk találkozni. Kiállítottuk a 

tanulók által készített ajándéktárgyakat, szoborcsoportot: az elmúlt napok eseményeiről egy 

képes összeállítást láthattunk, érdeklődve hallgattuk a diákok prezentációját a 

környezetvédelem fontosságáról. 

 

 

 

 

Míg első nap a diákok alig mertek egymáshoz szólni, jóformán csak udvariassági formákat 

hallottunk tőlük, a hét végére megtört a jég, sőt, olvadni is kezdett, a búcsú meglepően sírósra 

sikeredett. 

A vidám hangulatú foglalkozásokon, kirándulásokon sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk a 

diákoknak a partnerintézmények résztvevőivel, szoros barátságok születtek. Igaz volt ez diákra, 

tanárra egyaránt, sok kellemes beszélgetés és nagy nevetések emlékével váltunk el egymástól, 

mindenki fájó szívvel utazott haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekttalálkozó lehetőséget adott tanulóinknak, vendégeinknek az idegen nyelvi 

kommunikációra, hogy megismerkedjenek egymás kultúrájával, hagyományaival, betekintést 

nyerhettek a magyar családok mindennapjaiba. 

 

Kollárné Mázsi Krisztina 

projektkoordinátor 


