Bolgár-magyar iskolai kapcsolat a Katedra
Középiskolában

2010 szeptemberében kezdődött el a Try walking in my shoes! (Próbálj az én
cipőmben járni!) című művészeti projekt az ACES (Academy of Central European
Schools) – Nemzetközi Iskolai Együttműködések – program keretein belül. Az
osztrák Erste Alapítvány által támogatott ACES programban több mint 10 ország
iskolája vett részt.
Az elmúlt héten 10 bolgár diákot és 4 tanárt látott vendégül a kecskeméti Katedra Középiskola.
Az iskola művészeti tagozatos diákjai, és a bolgár Papanot Pypjov Nemzeti Művészeti Iskola
diákjai „iskolai konfliktusok” témakörben dolgoztak együtt.
– A színes és érdekes programok között szerepelt az is, hogy a külföldi vendégek ismerkedjenek
Kecskemét és Budapest nevezetességeivel. A közös feladatok mellett a nemzetközi
együttműködés azt is lehetővé teszi, hogy megismerjük egymás iskoláját, alkotói gondolkodását,
és a városlátogatások kapcsán egymás kultúráját – mondta Lukács Gyöngyi művésztanár.
Sebők Kata a program magyarországi vezetője így foglalta össze az együtt töltött néhány nap
eseményeit:
– Izgalmas művészeti feladattal kezdődött a találkozó. Egy önarcképet kellett készítenünk
közösen, melyen úgy ábrázoljuk önmagunkat, mint egy cipő. Az alapján alakultak ki a magyarbolgár párok, hogy kinek, melyik cipő tetszett a legjobban, melyiket érezte magára jellemzőnek.
A párok még egy-egy képregényt is készítettek egy választott iskolai konfliktusról. Mindenki a
saját hazájában rajzolta meg az első kockát, majd a párja a kecskeméti találkozón fejezte be.

– Ez a hét a közös kirándulásokon túl, nyelvgyakorlásnak is hasznos volt számunkra, mert csak
angolul tudtunk egymással kommunikálni. Alig várom már, hogy ismét találkozzunk velük!
Március első hetében ugyanis mi látogatunk el hozzájuk Pleven városába, ahol egy közös
kiállításon veszünk részt. - lelkesedik Varga Enikő 11. c osztályos tanuló.
– Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk! Örülök, hogy a tartalmas szakmai és baráti
beszélgetéseket nemsokára folytathatjuk! Büszkék vagyunk arra, hogy projekt keretében készült
munkáink az iskolánk weblapján, a www.katedra-iskola.hu virtuális galériában is megtekinthetők.
– tette hozzá Szekretár Enikő 12. c osztályos diák.

A program megvalósítását segítette:
Erste Stiftung- Ausztria, Adrenalin Energiaital Kft, Bowling Center- Kecskemét, Print 2000 Kft,Kecskemét, Stég Grafikai Műhely- Budapest, Katedra Iskolai Alapítvány, Dr. Molnár Mária
Magdolna fogszakorvos- Kecskemét, Zöldfenyő Patika- Kecskemét, Kecskemétfilm
Köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak a projekt sikeréhez!

