
                                     

Naša šola že na štirih mednarodnih Erasmus+ 
KA2 srečanjih v tem šolskem letu 

Dijaki in učitelji Srednje šole Slovenj Gradec in Muta so se v času od 
septembra do novembra 2022 udeležili že štirih mednarodnih 
Erasmus+ srečanj. Dve od teh smo gostili pri nas. 

Partnerje, v okviru projekta Turizem, inovacije, trajnost, smo gostili na naši šoli od 

ponedeljka, 26. 9. 2022 do četrtka, 29 . 9. 2022. Gostom iz Francije, Italije, Turčije in 

Španije smo ponosno razkazali prostore nove zgradbe, v katerih so se odvijale 

načrtovane aktivnosti. V novi računalniški učilnici smo izvedli delavnico, na kateri so 

dijaki spoznavali, kako čim bolj učinkovito in ustvarjalno uporabljati računalniške 

programe pri izdelavi filmov. Dijaki vsake države so obdelali že pripravljeno video 

gradivo in na delavnici je nastalo pet filmov. Vsebina filmov je povezana s 

trajnostnim turizmom v posameznih državah. 

 

 
Udeleženci srečanja na stopnišču novega dela šole. 



 
Med delavnico izdelave filmov. 

 
 

 
Dijaki med druženjem na pikniku, kjer ni manjkalo dobre volje, plesa in petja. 

 



 

 
Udeleženci srečanja pred našo šolo. 

 

Srečanje v okviru projekta Geocad (načrtovanje geometrije s pomočjo računalnika) 

se je med 10. 10. 2022 in 14. 10. 2022 odvijalo v Atenah. Na njem smo bili zbrani 

dijaki in učitelji iz Grčije, Turčije, Portugalske, Estonije in Slovenije. V okviru delavnic 

na šoli gostiteljici so dijaki  s pomočjo računalniškega programa AutoCAD reševali 

naloge, ki so jih že prej pripravili učitelji, ki pri projektu sodelujejo. V popoldanskih 

urah smo si z navdušenjem ogledovali številne kulturno zgodovinske znamenitosti 

Aten.  

 

 
Delavnica na grški šoli. 

 



 
Miha, Lea, Anže in Nal na hribu Filopappou v Atenah, od koder je čudovit razgled. 

 

 
Med vzpenjanjem na znamenito Atensko akropolo. 



 
Grški dijaki so predstavili dijakom drugih držav številne grške tradicionalne plese. 

 

 
Ogledali smo si otok Aegina, kjer pridelujejo najokusnejše pistacije na svetu. 



Že v naslednjem tednu (17. 10. 2022 – 21.10. 2022) se je pri nas odvijalo srečanje v 

okviru projekta Učimo se tuje jezike s pomočjo iger in interaktivnih aktivnosti. 

Tokrat smo gostili dijake iz Slovaške, Poljske in Italije. Pri projektu sodelujejo tudi 

dijaki in učitelji Gimnazije Slovenj Gradec. Učitelji tujih jezikov našega šolskega centra 

(Roman Živič, Nataša Špegelj, Janko Uršnik, Alenka Kac Herkovič in Nina Rainer 

Klančnik) so posebej za to priložnost pripravili učne ure s privlačnimi in igrivimi 

vsebinami, ki so jih izvedli z gostujočimi dijaki v mešanih skupinah. Učiteljica 

slovenščine, Katja Tomažič, pa je v posebni delavnici vsem gostom predstavila 

osnove slovenskega jezika in njegove narečne raznolikosti.  

 

 
Med sprejemom na šoli. 

 

 
                                                       Pred novim delom šole. 



 
Po ogledu Gimnazije Slovenj Gradec so se gostujoči dijaki odpravili na voden ogled 

mesta Slovenj Gradec. Vodila jih je dijakinja GTT4, Lana Melak Kac. 

 

 
Dijaki na delavnici pripravljajo scene za izdelavo tki. 'Sweded movie', in sicer so 

pripravili parodijo na znano risanko z naslovom Levji kralj. (Film si lahko ogledate 
na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=qlzUMRX6J-U) 

https://www.youtube.com/watch?v=qlzUMRX6J-U


Srečanje v okviru projekta Energija je prihodnost sveta je med 7. 11. 2022 in 11. 11. 

2022 gostila srednja šola iz Adane. Adana je milijonsko mesto v južni Turčiji, ki je 

najbolj znano po slovitem Adana kebabu. Dijaki iz Francije, Italije, Slovaške, Turčije in 

Slovenije so se udeležili delavnice, pri kateri so po tako imenovani metodi šest 

klobukov razmišljanja razpravljali, kako lahko kot posamezniki prispevamo k 

zmanjšanju porabe energije.  

 

 
Nika v finalu igre z baloni,  

kjer je premagala (!) Toma iz Francije. 
 



 
Dijaki turške šole so pripravili bogato razstavo predmetov, izdelanih iz recikliranih 
materialov. Na fotografiji so dijaki in učitelji francoske šole, povsem na desni pa je 

Sinem, super prijazna učiteljica, ki koordinira projekt za turško šolo. 
 

 
Naši dijaki na delavnici po metodi šestih klobukov razmišljanja. 



 

 
Turki popijejo ogromne količine čaja iz steklenih  

ali pa keramičnih kozarčkov v obliki cveta tulipana. 

 

 
Lana, Manja, Nika, Žiga in Nejc na kamnitem mostu iz rimskih časov,  

v ozadju stoji največja mošeja v Adani. 
 



 
Na ogledu vetrne elektrarne v bližini mesta Pozanti,  

na nadmorski višini približno 2000 m. 

 

 
 Ogledali smo si tudi Kapadokijo, skorajda nezemeljsko deželo pravljičnih dimnikov. 

 
Tomaž Šoster,  
koordinator projektov  
za Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta            


