Zunaj meja udobja
V torek, 24. oktobra 2017, so se nekateri dijaki 3. letnikov naše šole udeležili mednarodne
debate v lendavski mestni hiši. Dopoldne so najprej tri članice ŠKIS-a v angleščini predstavile
projekt Erasmus. Vse tri so se projekta tudi udeležile, zato so pripovedovale o svojih
izkušnjah in doživetjih.

Namen Erasmusa ni le to, da greš na izmenjavo v tujo državo in da tam delaš oz. študiraš,
temveč tudi da spoznaš druge kulture, se naučiš samostojno živeti, delati na osebnostni rasti,
sprejemati druge, drugačne ljudi itd. Erasmus te prisili, da izstopiš iz svojega »comfort zona«
in vztrajaš kljub temu, da je sprva težko, saj si prepuščen samemu sebi v novem okolju.
Spoznaš, da vse v življenju ni servirano na pladnju, ampak da včasih ni lahko, vendar moraš
kljub temu vztrajati. Spoznaš pa tudi, kako pomembno je danes poznavanje tujih jezikov.

Mladi na našem območju se ne zavedajo, kolikšna prednost je odraščanje v dveh jezikih, v
dvojezičnem okolju. Tudi nekateri naši dijaki so se že udeležili projekta Erasmus oz. pravkar v
njem sodelujejo. Noémi Vegi se je pred kratkim vrnila iz Duisburga v Nemčiji, kjer se je letos
začel izvajati projekt Erasmus tudi za gimnazijce. Ta projekt je nekoliko drugačen od npr.
lanskega Milana, ki ga je predstavila Laura Županec. Dijakinja Lea Halas in nekdanja dijakinja
Lara Šimon pa sta na kratko predstavili udeležbo na svetovnem tekmovanju v robotiki na
Japonskem, ki sta se ga udeležili letos poleti. Tudi to je bila enkratna priložnost, ki je ni mogel
izkoristiti vsak in za katero je bilo potrebno trdo delati.

Popoldne je bila debata o petih temah, povezanih s problematiko mladih v Evropi. Debate se
je udeležilo veliko tujih dijakov in študentov. Potekala naj bi v angleščini, ampak ker so vsi
znali madžarsko, so se lahko sporazumevali tudi v madžarščini, kar jim je olajšalo delo. S
temami Youth and entrepreneurship, Youth and tourism, Youth and culture, Youth and sport
in Youth connections in Europe smo se dotaknili številnih problemov in iskali možnosti za
njihovo rešitev v današnji Evropi. Vsaka skupina je imela vodjo, ki je nato pred vsemi moral
na kratko v angleščini povedati, o čem so debatirali.
Vsekakor je bilo zanimivo in poučno doživetje, kajti spoznali smo nove ljudi in se seznanili z
možnostmi mednarodnega sodelovanja, ki jih dijakom in študentom ponuja Erasmus in drugi
programi.
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