
Idén, 2021 október 8. és 15. között, immáron a hetedik alkalommal utazhattak el diákjaink a SchulBrückére, 

ebben az évben Goethe városába, Weimarba. A projekthét tematikája időről időre megújul, most a jövőt 

meghatározó legfontosabb kérdések, a klímaváltozás, a gazdasági növekedés fenntarthatatlansága, az 

életmódunk transzformációja került a középpontba.  A pályázás és a kiválasztási folyamat után a 12. A-ból 

Gyebnár Márton, Stefán Anna és Szilágyi Zsófi, a 11. A-ból Kárpáti Zóra, Kelemen Márk, Kollár Veronika, 

Pászthy Lili és Sinkó Eszter vehetett részt a programon. Diákjainknak komolyan fel kellett készülniük a 

projekthétre, hogy részt tudjanak venni a rájuk váró workshopokon és projekteken. Egy német nyelvű 

szöveggyűjteményt kellett tanulmányozniuk történelmi, gazdasági és filozófia szövegekkel, valamint az 

országukat, a városukat és az iskolájukat bemutatniuk a legfrissebb innovációk tükrében. Végezetül pedig a 

családjuk történetéből kellett példákon keresztül bemutatniuk az elmúlt korok jövőről alkotott elképzeléseit, 

álmait és vágyait. 

Az utazás utáni az első nap az ismerkedést és a bemutatkozást szolgálta. A hat különböző iskolából (Dél-Triol, 

Lengyelország, Magyarország, Németország, Svédország) érkezett diákok prezentálták egymásnak az odahaza 

elkészített bemutatóikat, ezzel nemcsak megismertették egymással hazájukat, városukat és iskolájukat, hanem 

lehetőséget is kaptak arra, hogy gyakorolják a nagy közönség előtti, német nyelvű előadást. A tamásisok 

családtörténeti összeállítása és annak dramatizált előadása különösen nagy tetszést váltott ki a szervezőkben és a 

közönség soraiban is. Az izgalommal és feszültséggel telített bemutatkozást a sokkal kötetlenebb, de annál 

népszerűbb nemzetközi büfé koronázta meg, amelynek keretében mindenki megkóstolhatta a másik nemzet 

kulináris különlegességeit. 

A tényleges munka Dr. Frithjof Reinhardt áttekintő előadásával kezdődött, amely történeti és eszmetörténeti 

keretbe foglalta az Európára és a világra váró kihívásokat és felvázolta a lehetséges utakat a változásra. Ezt 

követően a diákok 8 témakör szerint rendeződtek nemzetközi csoportokba (Ökonomie, Ökologie, Bildung, Gutes 

Leben, Soziale Fragen, Europa und die Welt, Geschlechtigkeit, Zusammenleben) és másfél napon keresztül 

igyekezték a felmerülő kérdéseket feldolgozni és problémafelvetéseiket, javaslataikat egy felhívásba, a jövő 

nemzedékeihez intézett levélbe összefoglalni. Az elkészült munkákat aztán az ókori Hellász agóráinak mintájára 

közösen, egymást meghallgatva, kérdéseket és javaslatokat megfogalmazva mutatták be. Az első nagyobb 

munkafázis a Weimarban eltöltött szabad délután zárta. 

Szerdán aztán újabb csoportokba rendeződve 3 workshopon vehettek részt a diákok. Választhattak, hogy kreatív 

írással, mobil újságírással, vagy filozófiai vitával kívánnak-e foglalkozni. Mindhárom workshop ugyanazon 

téma: a klimaváltozás és az azzal járó társadalmi-gazdasági kihívások köré szerveződött. Az elmélyült munkát 

neves szakértők segítették, a szélesebb kitekintést pedig Nico Paech közgazdász a növekedés nélküli gazdaságról 

tartott előadása, illetve Peter Kleine, Weimar főpolgármesterének a beszámolója biztosította. Mindkét előadó 

szívesen válaszolt a diákok kérdéseire is, akik sok szempontból igyekeztek megvilágítani az elhangzottakat. A 

workshopokban folytatott munka eredményeit csütörtök este mutatták be, egy-egy rövid történet felolvasásával, 

a filozófiai diskurzus vázlatos bemutatásával, illetve Nico Peachről készített videóriporttal. 

Az utolsó nap egy fa elültetésére került sor, amely a SchulBrückén együttműködő szervezetek jövőbeli 

kapcsolatát szimbolizálta. A sikeres projekthetet az oklevelek ünnepélyes átadása és egy vidám, késő estébe 

nyúló búcsúest zárta. 

A SchulBrücke projekt létét és jövőjét mindenekelőtt Dr. Frithjof Reinhardtnak köszönheti, akinek az egész éves 

munkáját Steve Eichler segíti, a weimari projekthét lebonyolításából volt résztvevők: Julian és Marvin 

Kamphausen is kivették a részüket asszisztenséként. A SchulBrückék legfontosabb támogatája a Deutsche 

Nationalstiftung, amely a biztos anyagi hátteret szavatolja. A tamásis csoport felkészítésében volt diákunk 

Kondor Klaudia vállalt nagy szerepet, a kiutazó diákjainkat pedig tanáraink Tóth-Fischer Beáta és Varga 

Gergely támogatták. Az ő munkájuk és segítségük nélkül se SchulBrückék nem lennének, sem diákjaink nem 

tudnának részt venni. Köszönjük nekik! 

 


