Projekt Celjében
Idén szeptemberben végre elutazhattunk Celjébe az egy évvel ez előtti
projektünk folytatásaként. Cserediákjaink tavaly ősszel jártak nálunk, s az
előzetes tervek szerint nekünk tavasszal kellett volna látogatást tennünk
Szlovéniába, de ez a sok egyéb iskolai program miatt nem valósulhatott meg.
Kedden izgatottan vártuk a 3. óra végét, amikor megkezdhettük utunkat, mely
nagyon kellemes volt különösen azért, mert egy negyven fős busz állt
rendelkezésünkre, amellyel csak 13-an utaztunk diákok, Holubné Szita
Zsuzsanna tanárnő, Réti Balázs és Sipőcz Zoltán tanár urak kíséretében.
Délután 4 órakor érkeztünk Celjébe, ahol cserediákjaink vártak minket, majd
elvittek az otthonukba, és mindenki a fogadócsaládjával töltötte az első estét.
Másnap reggel 8-kor az iskolában gyülekeztünk. Egy rövid köszöntőt és
útbaigazítást követően megkezdhettünk a kutatómunkát környezetvédelem
témában, kis csoportokban. Kutatásaink eredményéről plakátot és prezentációt
kellett készítenünk még ugyanezen a délelőttön. Az ebédet az iskola biztosította
nekünk.
Délután a szlovénok elvittek minket a celjei várba, ahol megcsodálhattuk a
gyönyörű kilátást, és fagyizhattunk az ottani kávézóban. Ezt az estét mindenki a
cserediákjával töltötte.
A szlovének nagyon vendégszeretőek voltak. Egyik étkezés érte a másikat,
minden család megfőzte a szlovén specialitások többségét, a szabadidőben pedig
elvittek a kedvenc éttermeikbe, bárjukba. Igazán nem mondhatjuk, hogy
éheztünk.
A csütörtöki napon elutaztunk Bledbe, ahol a bledi tó és vár igazán
lenyűgözött minket, ráadásul a tó partján megkóstoltuk a híres szlovén krémest,
amit ebben a városban készítenek a legjobban.
Ezután ellátogattunk a fővárosba, Ljubljanaba, melyet egy rövid közös
városnézést követően, a 3 óra szabadidőnkben saját tempónkban fedezhettünk
fel. Visszaérve Celjébe az estét megint együtt töltöttük cserediákjainkkal.
Az utolsó nap nagy izgalmak között telt, mivel be kellett mutatnunk az
elkészült előadásainkat, melyet a szlovén iskola legalább 50 diákja hallgatott
meg. Nagyon komolyan vették a szlovének a projektet. Hatalmas színpadon,
mikrofonba, teljes falas kivetítéssel adtunk elő. Ezért nagyon izgultunk. De úgy
érezzük érdekes és színvonalas előadások születtek.
A prezentációk végéhez érve, elérkezett a búcsú ideje. Elköszöntünk
cserediákjainktól, majd könnyek között hazaindultunk.
A celjei cserediák program több szempontból is nagyon hasznos lehetőségnek
bizonyult. Az angol nyelvet sokat használhattuk, új, életre szóló barátságok
születtek, és még jól is éreztük magunkat. Így bátran merjük ajánlani a nálunk
fiatalabbaknak ezt a csereprogramot.
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