
                                 
 

V NOVEMBRU IN DECEMBRU 2021 TRI SREČANJA V OKVIRU 

ERAZMUS+ KA2 PROJEKTOV SREDNJE ŠOLE SLOVENJ GRADEC IN MUTA 

 
 

V mesecu decembru so bila izvedena tri mednarodna srečanja v okviru Erasmus+ KA2 projektov, pri 

katerih sodeluje naša šola.V mestu Roanne, v južni Franciji, je potekalo srečanje v okviru projekta z 

okoljevarstveno temo   Energija je prihodnost sveta.  To je bilo prvo srečanje ‘v živo’ za vse 

udeležence, razen za udeleženca naše šole, ki sta se zaradi Corona karantene srečanja udeležila preko 

spleta. V času srečanja smo skupaj pregledali in ovrednotili projektne aktivnosti, izpeljane v času 

prvega leta projekta. Nato smo podrobnje uskladili tudi načrtovane aktivnosti za prihajajoče leto. 

Naslednje srečanje bo gostila naša šola, in sicer nas bo v času med 21. 3. in 25. 3. 2022 obiskalo 24 

dijakov in 8 učiteljev iz štirih držav. 

 

 

Udeleženci projektnega srečanja na srednji šoli Albert Thomas v mestecu Roanne 

 

S srednjimi šolami iz Slovaške, Poljske in Italije pa smo v novembru 2021 začeli nov Erasmus+ KA2 

projekt, z naslovom Učimo se tuje jezike s pomočjo iger in interaktivnih aktivnosti. Uvodnega 

srečanja v Košicah na Slovaškem, na katerem so dorekli podrobnosti v zvezi s samim potekom 

projekta, so se udeležili Darja Sovinc, Alenka Kac Herkovič in Roman Živič. 



                                 

 

Udeleženci srečanja v Košicah na Slovaškem 

 

V turškem mestu Giresun smo se v decembru udeležili drugega srečanja v okviru Erasmus+ projekta z 

naslovom Geocad. Na srečanju so sodelovali dijaki in učitelji iz Estonije, Portugalske, Grčije, Turčije in 

Slovenije. V Giresun so z naše šole potovali Julija Luršak, Jerneja Kordež, Staš Pirc, Nejc Šajhar, 

Veronika Sušnik in Tomaž Šoster.  

 

 

Srečanje v okviru projekta Geocad je potekalo v mestu Giresun v Turčiji, na obali Črnega morja. 

 

V mesecu decembru pa se pričenja še en mednarodni Erasmus+ KA2 projekt, z naslovom Digitalna 

preobrazba v varnem okolju z metodo STEAM.  Gre za izobraževalni pristop, ki vključuje znanost, 

tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko. Pri projektu bodo poleg Srednje šole Slovenj 

Gradec in Muta sodelovale šole iz Češke, Poljske, Latvije, Hrvaške, Turčije in Španije. 

Koordinator projektov za Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta, 

Tomaž Šoster 


