A20

fredag 14 juni 2013
Ystads Allehanda

Tomelilla

utbildningsprojekt inom eu

Fanny Peltola, Kate Larsson, Malin Svensson, Moa Persson, Matilda Björk, Amelie Helin, lärare Fredrik Ekvall och Anel Kocan tar ett dopp i Gardasjön.
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Spännande möten i Italien
Tomelilla. Godare och kanske nyttigare pizza, att våga prata engelska med
främmande människor, tidiga morgnar
och sena nätter – det är några av
intrycken som ett gäng sjätteklassare
från Lindesborgsskolan fått med sig
från en resa till norra Italien – en del
i skolans Comeniusutbyte.
Lindesborgsskolan i Tomelilla har haft deltagit i ett
så kallat Comeniusutbyte
med den lilla orten Castelcovati i norra Italien sedan
tidigare – men i år åkte för
första gången en grupp på
åtta elever från skolan ner
till Italien, tillsammans
med fyra lärare.
Resan varade bara fyra
dagar – men de dagarna var
minst sagt intensiva, med
ett späckat program med
välkomstfest, deltagande
i skolan, middag hemma
hos en familj och flera ut-

flykter – bland annat till
Gardasjön och Verona, berättar eleverna när YA träffar dem några veckor efter
hemkomsten.
– Vi var uppe vid sex på
morgonen och ibland kom
vi inte i säng förrän halv ett
på natten, berättar Tim Lidberg som är en av de åtta
eleverna som fick åka med
på resan – där eleverna inte
bara träffade de italienska
värdarna utan också barn,
ungdomar och vuxna från
flera andra deltagande
länder.

Fakta Utbytet
Comeniusprogrammet

■■ Comeniusprogrammet är
ett utbildningsprojekt inom
EU. Programmets mål är att
ungdomar och skolpersonal ska
få bättre kunskap om spännvidden inom kultur och språk
inom Europa.

Italienresenärerna på hemmaplan.
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Det var i vintras som
eleverna fick möjlighet att
ansöka om att delta i utbytesresan. Urvalet skedde
genom en ansökan – elever som var intresserade fick
skriva ett brev och berätta
om varför de ville åka, och
vad de kunde tillföra.
Urvalskriterierna handlade bland annat om att
man måste vara beredd att
våga prata engelska med

främmande människor.
I januari blev det klart vilka
åtta som skulle få åka.
En stad med gamla anor
Och den 13 maj kom de
via Milano till staden
Castelcovati med 5 000 invånare, en stad med gamla anor som bland annat
är känd för sina många
vattenkvarnar.
Besöken i den italienska

skolan gav många nya intryck – skoluniformer, fast
inte av det striktare slaget
utan med utrymme med
egna tillbehör, en lite äldre datorpark, två timmars
siesta med lunch hemma
eller skolmat som man får
betala för i skolan, var några av olikheterna.Och i en
del ämnen var det stora
skillnader.
– Matten var svårare, de

en av de bästa känslorna
i mitt liv”.
■■ Matilda Björk: ”Familjen jag
besökte tillsammans med min
kompis Moa var snälla mot oss.
De gav oss presenter, underbar
tiramisu och förklarade på
hackig engelska deras

vardagliga liv. Även om vi
träffade dem i tre timmar
kändes det som vi bodde hos
dem i flera veckor”.
■■ Malin Svensson: ”Jag tyckte
det var väldigt roligt att besöka
familjen och de var glada att ha
oss där”.

■■ Moa Persson: ”Man är
tvungen att ha skoluniform men
det är inte jättestrikt eftersom
vissa hade tröja över”.
■■ Tim Lidberg: ”Pizzorna
kändes mycket nyttigare än de
svenska för de var inte lika oljiga
och det var inte lika onyttiga

var mycket längre fram än
vad vi är, säger Lidberg –
som också konstaterar att
det var tvärtom i vissa andra ämnen.
– De hade lärt sig engelska. Men de kunde inget!
Lärt sig att våga ta kontakt
God mat, glass, och vänliga människor, är andra intryck från Italienresan.
Och med sig hem från
resan har eleverna fått inte
bara spännande minnen
utan också nyttiga erfarenheter – när YA frågar dem
om de viktigaste lärdomarna tar flera upp att de lärt
sig att våga prata engelska,
och att våga ta kontakt med
främmande människor.
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Elevernas erfarenheter
■■ Kate Larsson: ”Det roligaste
var nog när vi var i Verona och
så på amfiteatern, såg på Julias
balkong och alla lås som
hängdes på staketen”.
■■ Fanny Peltola: ”Jag gillar
inte kyrkor men domen
(i Milano, red:s anmärkning)

väckte verkligen mitt intresse”.
■■ Anel Kocan: ”På skolan hade
vi en liten folkfest där alla var
välkomna, vi fick se lite olika
uppträdanden från Slovakien,
sedan vet jag inte så mycket
mer för jag var och spelade fotboll med italienarna och det var

saker ovanpå. Det var även
väldigt många kakor och tårtor
och mycket var med nutella”.
■■ Amelie Helin: ”Vi besökte
platsen där det sägs att Romeo
och Julia har utspelats och vi
såg Julias balkong som också
finns i Verona”.

