
Osvežitev in
poglobitev tujih

jezikov

Sodelovanje
med sodelavci
in boljši odnosi

Nastanek uporabnih
gradiv, predstavitev,
učnih pripomočkov

Nova poznanstva in
prijateljstva

Rezultati projekta
 

Let me tell you a story 

Število mobilnosti 
(5 + 3 + 4 + 3 + 11 = 26):

11 učencev
10 strokovnih delavcev 

OŠ ŠMARJE PRI
JELŠAH S

PODRUŽNICAMI

Potovanja in
spoznavanje
novih kultur

Povezovanje
učiteljev,

učencev, staršev
idr. zunanjih
sodelavcev/

ustanov

Večja motiviranost
učencev in ostalih

udeležencev za delo 

IKT in razna druga
nova znanja



Mnenja udeležencev
Prepričana sem, da smo med

potovanjem po Evropi zmanjšali
kulturne razlike. Videli smo lepe

znamenitosti, šole in spoznali čudovite
ljudi. Občutili smo način življenja v

različnih državah.
Dobra izkušnja je bila, ko smo gostili

učitelje in učence iz različnih držav, ki so
bili vključeni v projekt Erasmus+. Ker je
nekaj učencev bivalo pri družinah naših

učencev, sem prepričana, da smo
zmanjšali tudi kulturne razlike.

 
Martina Krašovic

Glede projekta Erazmus + vidim mnoge
prednosti. V prvi vrsti sem lahko kot učiteljica

bila deležna izmenjave, ki je prinesla nova
poznanstva in vpogled v šolski sistem in njihov
pedagoški pristop. Hkrati sem obnovila in se

urila v komunikaciji v angleščini, ki je z leti
postala pokrnela. Tim učiteljev, ki je deloval na

šoli, je postal bolj povezan.
 

Učenci, ki so sodelovali v delavnicah med
gostovanjem, so pridobivali na samostojnosti
in odgovornosti med vodenjem vrstnikov iz
tujine. Na svoje delo so bili ponosni in s tem
osebnostno napredovali. Opravljali so delo

izven standardnih okvirjev v novih situacijah, ki
jim bo popotnica za nadaljnje šolanje in

življenje.
 

Marjeta Dečman Iglič Zbrali smo se v jedilnici. Na stolih so nas
čakale različne zastave vseh gostujočih

držav. Vsismo bili že v pričakovanju njihovega
prihoda. Ob spremstvu našega ploskanja so

drug za drugim korakali barvni obrazi, ki so se
posedli na stole. Vsi smo občudovali njihovo
radovednost in nasmehe na obrazu. Imela
sem se čast z njimi tudi družiti na eni od

njihovih delavnic. Med mlajšimi in tudi med
malo starejšimi sem se počutila sprejeto.

Kljub razlikam v znanju angleščine smo se
uspeli sporazumeti. Skombinirali smo znanje

jezikov, kretnje rok in pametne naprave.
Menim, da bo to lepa izkušnja za njih že

samo zaradi spremembe okolja in spletanja
vezi z ostalimi tujerodci. Zase pa lahko

rečem, da sem se naučila veliko o njihovi
natančnosti, preciznosti in nenazadnje

drugačnosti. Upam, da smo se kot šola dobro
odrezali, saj smo se trudili na vso moč. To je
moja prva takšna izkušnja, ki mi bo zagotovo
ostala v lepem spominu, ki ga bom ponesla

po svojih nadaljnjih poteh.
Polona Majer, 9.d


