Študentská výmena – obojstranná radosť

Gymnázium Vojtecha Mihálika pokračuje aj v tomto roku vo veľmi milej a pre študentov prínosnej
aktivite – medzinárodnom partnerstve našej školy so Sociálno-pedagogickým gymnáziom
v nemeckom Stuttgarte.
18 nemeckých študentov vo veku od 16 – 18 rokov našlo v júni svoj prechodný domov v rodinách 17
našich žiakov a na výmenu vycestujú slovenskí študenti v októbri do Stuttgartu.
„Zmyslom študentských výmen je vytvoriť taký program, ktorý by sa žiakom páčil a ponúkol by im čo
najviac možností slobodnej komunikácie v cudzom jazyku. Popritom sa snažíme ukázať nemeckým
hosťom vždy niečo zaujímavé z našej krajiny,“ hovorí Mgr. Zuzana Šupová, ktorá je na slovenskej
strane dušou tohto projektu.
Pobyt v domácnostiach žiakov prináša celkom inú dimenziu pobytu v zahraničí, vidíme partnerskej
strane vždy akoby „pod pokrievku“. Interkultúrna výmena neraz prináša zaujímavé postrehy –
nemeckí žiaci si chvália tunajšie ceny, pohostinnosť, spoločné neformálne stretnutia v rámci
oficiálneho programu i mimo neho. „Veľmi ma potešilo, že nemeckí žiaci boli veľmi milí a priateľskí,
ale hlavne tolerantní voči našej nemčine,“ povedala Veronika Huláková z kvinty.
Za sedem rokov trvania tohto projektu už nemeckí žiaci videli veľký kus Slovenska – Nízke Tatry,
Oravu, Banskobystrický kraj, Trnavu, Nitru, Bratislavu, hrad Červený Kameň, Trenčiansky hrad,
Bojnický zámok, jaskyne a iné prírodné zaujímavosti, venovali sa výrobe „hand made“ produktov na
Dvore remesiel Úľuv-u, plavili sa loďou na Devín, hrali bujaré spoločenské hry, videli výrobu
šampanského či praženie kávy, hrali na fujare, samozrejme skúsili aj tradičné „bryndzáky“ a dokonca
si našli svoju obľúbenú ľudovú pieseň – „Prší, prší...“ a usilovne lámali náš rodný jazyk, pričom hitom
boli slová „dobre“ a „ďakujem“.
V rámci tohtoročného programu sme ich zaviedli do Bratislavy, kde sa dozvedeli, ako veľmi je
história tohto mesta spojená s nemeckým etnikom, do Bojníc, kde sa chvíľu príjemne báli počas
nočnej prehliadky legendárneho zámku a do Trenčína, kde sa bavili pri pantomimickom stvárnení
príbehu Omara a Fatimy pri Studni lásky a tiež prekladali historický nápis na trenčianskej skale do
nemčiny, za čo dostali certifikát potvrdzujúci tieto ich interkultúrne kompetencie.
„Nemecký jazyk obľubujem, ale na začiatku som bola trošku prekvapená ich dialektom, volá sa
Schwäbisch. No napriek tomu som sa s nimi vedela veľmi dobre dorozumieť a hlavne sme nadobudli
veľa nových skúseností,“ povedala nám Lucia Lenčéšová z triedy kvinta. „Čo sa týka jedla, chutilo im
všetko z nášho slovenského jedálnička. Síce nepoznali veľa našich jedál, ale neboli prieberčiví.
Zaujímavé bolo, že zjedli vždy len presne toľko, koľko sme im naložili, nikdy nie viac alebo menej,“
dodala jej spolužiačka Andrea Süttöová.
„Čas prežitý u vás na Slovensku bol nádherný. Veľa sme zažili a chcem sa najmä poďakovať za srdečné
a milé priateľstvo s mojou hostiteľskou rodinou. Teším sa, ako vás budem môcť pozdraviť v októbri
u nás v Stuttgarte,“ píše už z domova nemecká študentka Laura Graf.

Tešíme sa, že sme spoznali nových ľudí, zažili skvelý júnový týždeň, zistili, že vieme komunikovať aj
v cudzích jazykoch a snažili sme sa prezentovať naše Slovensko ako modernú, krásnu a pohostinnú
krajinu – to je stručne povedané to hlavné, prečo takéto projekty majú zmysel.
Katarína Valábková

