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 Hágában lakom egy holland családnál. Ma (hétfő) fél hétkor keltünk fel, tükörtojást reggeliztünk, 

azután fogat mostunk és elbúcsúztunk a szüleitől. Kerékpárral mentünk iskolába, két a projektben 

szintén résztvevő diákkal együtt. Nagyjából 20-25 percet tekertünk az iskoláig. Leparkoltuk a bicikliket 

és bementünk a suliba. Nagyon nagy és modern építmény.  

Fél kilenckor elindult az első foglalkozás a színháztermükben. A holland koordinátor és az iskola 

igazgatója beszédet mondott. Ezután 7 fős csoportokba lettünk osztva. Minden csoportban minden 

országból volt legalább egy gyerek. A feladatunk az volt, hogy egy kvízt kellett kitöltenünk, de a 

kérdés magyarul, hollandul, flamandul vagy spanyolul volt. A, B, C, D válaszlehetőség volt és ezek is 

ezeken a nyelveken. Majd országokra bontva bemutatták nekünk az iskolát. Ez nagyjából 1 órát vett 

igénybe. Nagyon modern az iskola. Szinte az összes teremben okos tábla van és a zeneterem tele van 

hangszerekkel. Következőnek egy iráni és egy izraeli származású férfi tartott nekünk workshopot 

„How to behave on the social media”, azaz  „Hogyan viselkedjünk a közösségi médián” címmel. 

Játszottunk velük játékokat, amik oldották a feszültséget, azután pedig 7 csoportba osztottak minket 

és meg kellett osztanunk egy mással az emlékeinket zaklatásokkal, csúfolásokkal kapcsolatban. 

Miután megosztottuk ezeket, ki kellett választanunk egy ilyen történetet és 3 képben előadni. 

Valószínűleg mindenkiben nyomot hagyott ez a workshop. Ezután ebédszünetünk volt.  

12:50-kor találkoztunk az iskola előtt és villamossal bementünk Hága belsejébe és megnéztük a 

Madurodamot. A Madurodam egy olyan hely, ahol a holland épületek, nevezetességek közül mind 

ott van, csak miniatűrben. Nagyon szép hely, nagy területen, sok látnivalóval. Jobban 

megismerhettük Hollandiát és egy része interaktív volt, például karokkal tudunk kezelni egy mini 

emelőt, amivel fadarabokat rakodtunk, mint egy kikötőben.  

15:15-ig voltunk itt, ezután szabadidő volt. A csoport nagy része a Scheveningenre ment. A 

Scheveningen egy kisebb városrész, ami tartalmazza  a csodaszép tengerpartot. Ide busszal jöttünk. 

Bejártuk a tengerpart egy részét, páran felmentek a kilátóba. Ezután páran elmentünk enni a 

McDonald’s-ba, majd hazaindultunk. Villamosoztunk, majd átszálltunk egy buszra és hazajöttünk. 


