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Idén második alkalommal vendégeskedtek iskolánkban horvátországi 

cserediákok. Ez a program négy veszprémi és öt horvátországi iskola 

közreműködésével valósult meg. A diákok itt tartózkodásuk nagy 

részében kirándultak, hazánk nevezetességeit keresték fel: 

 Budapest 

 Balaton 

 Herend 

 Bakonybél 

 Pannonhalma 



Természetesen megismerkedtek Veszprémmel, illetve ellátogattak a 

polgármesteri hivatalba is. Iskolánkban egy projekt délelőttre is sor 

került, ahol a két ország diákjai előre élkészített prezentációik 

segítségével bemutatkoztak egymásnak, majd ehhez kapcsolódó 

feladatokat, rejtvényeket, szövegkiegészítéses feladatokat oldottak 

meg. Internetes kereső játékunk témájának Horvátországot, illetve 

Veszprémet választottuk. A kommunikáció nyelve a német volt. 

Kellemes hangulatú társasjátékkal zártuk a programot. A rózsás 

gyerekek viszont látogatására szeptemberben kerül sor, addig pedig a 

kialakult barátságok ápolása online felületeken zajlik. 

 

„Amennyire izgultunk az elején, hogy milyen nehezen foguk beszélgetni velük, annyira 
gördülékenyen ment minden. :) Az első nap után, már… is mert beszélni, próbálgatott 
ügyesen, sőt sokszor rám szólt, hogy majd ő intézi a dolgokat :) Örültem neki, és én is láttam 
a fejlődést rajta. A mi kislányunk Lea, tündéri csajszi, közvetlen, barátkozós, udvarias, 
mindenre nyitott volt. :) Nagyon megszerettük egymást, kedd este egész furcsa volt, hogy 
nem volt velünk. Az anyukájával is napi kapcsolatban voltunk, és megbeszéltük, hogy 
mindenképp találkozunk családosan, hívtuk mi is őket hozzánk. :) 
Szóval, nagyon örülök, hogy jelentkeztünk erre a programra, kár lett volna kihagyni :)))) 
A gyerekeknek is óriási élmény volt, és új barátokat találtak. :) 
….már alig várja, hogy utazzanak hozzájuk.” /szülő/ 

„A csereprogrammal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy szerintem nagyon jól érezték 
magukat a gyerekek. Nekem - mivel már a tavalyi évben is volt szerencsénk részt venni a 
programban - volt összehasonlítási alapom és elmondhatom, hogy egy nagyon jó csapat jött 
össze. A "mi fogadott kislányunk" és …. fogadott kislány nap, mint nap találkoztak. Mi szülők 
jókat beszélgettünk a találkozások alkalmával a gyerekek pedig egyfolytában csevegtek. 
Egyértelműen pozitívak a tapasztalataim, igazi barátságok szövődtek és nem utolsósorban 
rengeteget gyakorolták a német nyelvet.” 
Köszönjük a lehetőséget. /szülő/ 

 Kirrné Takács Ágnes 


