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SchulBrücke für die Zukunft Europas, Weimar, 2022 

Iskolánk tanulói idén 8. alkalommal vettek részt a die SchulBrücke Europa nevű német 

projekthéten Weimarban. A projekt során diákjaink dél-tiroli, francia, holland és német 

tanulókkal közösen Európa jövőjét vizsgálták különböző szempontok, valamint módszerek 

segítségével. 

Iskolánkat idén hét tanuló képviselte: Keszthelyi Zétény, Németh Lilla és Steinmetz Orsolya 

a 10.a osztályból, illetve Horváth Kata, Nagy Nóra, Szabó Bernát és Szűts Lili a 11.a osztályból. 

A projekt első napján diákjaink előszőr saját lakhelyüket, Magyarországot és Budapestet, 

emellett iskolájukat, a Tamásit mutatták be különböző történelmi eseményeken és innovatív 

projekteken keresztül. Ezen bemutatkozás egy nemzetközi büfével folytatódott, amely során 

tanulóink egy asztalnyi magyar finomsággal vendégelték meg a projekt többi résztvevőjét. 

A második nap Dr. Frithjof Reinhard háromórás előadásával indult. A hallgatók Európa, 

illetve a világ történelmén és eszmetörténetén keresztül ismerhették meg múltjukat, jelenüket 

és jövőjük lehetséges útjait. 

A nap második felében a személyes jövőkép került középpontba. Tamásis diákjaink 

felmenőik számára fontos tárgyakat mutattak be egy képzelt talkshow keretén belül. Az általuk 

választott tárgyak jövőbeli fontosságáról, családtagjaik álmairól, jövőről alkotott 

elképzeléseiről beszélgettek. 

A projekt következő néhány napja csoportmunkával folytatódott. Diákjaink hat különböző 

csoportban vitattak meg ökológiai, ökonómiai, szociológiai, jóléti, nemi szerepekkel 

kapcsolatos, illetve oktatásbeli kérdéseket Európa jövőjével kapcsolatban. 

Problémafelvetéseikről, azok történelmi hátteréről és megoldási lehetőségeiről egy-egy levelet 

írtak. Munkáikat a következő napon egy a szervezők által berendezett agorán olvasták fel a 

többi résztvevőnek, valamint tanáraiknak. A felolvasást minden esetben egy 

kerekasztalbeszélgetés követte, amely során a többi csoport tagjaival megbeszélték a témák 

között fellelhető összefüggéseket. 

Délutánonként a tanulók szabadidejükben bejárták Weimar varázslatos utcáit, múzeumait, 

valamint megkóstolhatták a helyi ételkülönlegességeket is. Rózsavölgyi tanárnő a tamásisokkal 

a Goethe Nemzeti Múzeumba látogatott el. 

A hét utolsó harmadában diákjaink workshopokban dolgoztak egy-egy projekten. A négy 

workshop interaktív módon foglalkozott a fotó- és videóriporterek munkájával, a kreatívírás 

rejtelmeivel, a filozófiai viták lebonyolításával, valamint a környezettudatos megvalósítás 

módszereivel. Hiszen egy jövőbeli projekthez egy jó ötlet önmagában kevés. Szükség van 
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emellett több tényezőre, amelyek keretbe foglalják és eladhatóvá, megvalósíthatóvá teszik az 

adott tervet. A workshopok kész munkáikat a hét végén prezentálták diáktársaik és tanáraik 

előtt. 

A SchulBrücke a bemutatók mellett egy búcsúünneppel zárult, amely során minden 

résztvevőt egy részvételi oklevéllel jutalmaztak meg a szervezők. Az utolsó napon egy közös 

csoportkép is készült a tanulókkal, tanáraikkal, a projekt szervezőivel, valamint a projektet 

támogató Deutsche Nationalstiftung képviselőjével a weimari városháza előtt, amelyre ez 

alkalomból kitűzték a SchulBrückén résztvevő nemzetek zászlóit. 

Mit csinálnak valójában diákjaink? Ahogy a projekt neve is mutatja, hidakat építenek 

egymás között, nemzetek és kultúrák között, hogy Európa jövőjét saját maguk és a következő 

nemzedékek számára is élhetővé tegyék. A megoldás még messze van, de a helyes útra már 

rátaláltak. 

A die SchulBrücke Europa azonban nem valósulhatna meg évről évre szervezők, támogatók, 

illetve felkészítő tanárok nélkül. Szeretnénk ezért köszönetet mondani mindenekelőtt a 

SchulBrücke alapítójának és vezetőjének Dr. Frithjof Reinhardnak, akinek köszönhetően 

immáron 20 éve létezhet ez a projekt! Emellett köszönet illeti Steve Eichlert, aki a SchulBrücke 

szervezését támogatta munkájával! Köszönjük az Alumniverein tagjainak, Julian 

Kamphausennek, Kondor Klaudiának, Kathrin Röschnek, illetve Andriyan A. Andreevnek, akik 

a teljes projekt lebonyolítását segítették asszisztensi munkájukkal! Köszönjük a Deutsche 

Nationalstiftungnak, hogy anyagi hátteret biztosít a SchulBrücke megvalósításához! Emellett 

köszönjük a felkészítést iskolánk volt diákjának Kondor Klaudiának, valamint tanárainknak 

Rózsavölgyi Virágnak és Varga Gergelynek! 

A hét eseményeiről, valamint élményeiről október 15-én reggel Szűts Lili, 11.a osztályos 

tanuló beszélgetett a Civil Rádióban. Az adás itt hallgatható meg: 

https://open.spotify.com/episode/5T8i5Vo9vr1BtEk1xPOhn3?si=KOWAjrw_Q6aNa2UH5-

AztQ 
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