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A 2016-ban indult Erasmus+ programban a szlovéniai partneriskolában eltölthető hét következett öt 

tanulónknak és két kísérőtanáruknak. Felejthetetlen hetet töltöttünk partnerünknél, ahol a diákok Cezanjevci 

település iskolájában vendégeskedtek, vagy barangolták be a közeli helyszíneket. 

  

Fogadtatásunk. Iskolánkat Panna, Dóri, Lili, Bori és Dénes képviselték. 

Már az első „munkanapunkon” belevágtunk a (nem csak) szlovéniai mindennapok feltérképezésének 

közepébe. A diákok az előre elkészített prezentációjukat adták elő iskolájukról, városukról, s közben 

memorizáltuk a sok-sok új arcot és nevet. Kis szusszanás, és indultunk tovább az iskola közelében fekvő 

óvodába (csak úgy gyalogosan az első tavaszi húszfokos napsütésben). Minden ovis csoport 

megajándékozott bennünket egy nagyszerű kis műsorral, mi pedig majd’ elolvadtunk tőlük.  

Délután körbejártuk az iskolát is nagy részletességgel, és bepillantottunk a tanítás kulisszatitkai mögé is a 

lelkes szlovéniai kollégák segítségével. 

A második napon Ljutomer polgármesterasszonya fogadott bennünket a városházán, ami óriási 

élmény volt. Mesélt nekünk ő is a városról, meséltünk neki mi is a programról. Tiszteletünkre volt egy kis 

fogadás is nála, illetve nem engedte el a diákokat üres kézzel. 

 



Miután egy csapatépítő feladattal körbejárták a diákok a belvárost, délután már újra az iskolában 

„dolgoztak” saját kötényükön, hogy legyen mit viselniük majd két nappal később a főzőiskolában, miközben 

főznek!  

 

A harmadik nap a természeti és kulturális csodák jegyében telt: meglátogattuk a Postojnai 

Cseppkőbarlangot, és a fővárost, Ljubljanát. Mindenhol idegenvezetők segítették a kiművelésünket, ami 

remek alkalom volt a nyelvhasználatra is. Nem mellesleg: ebédünket egy Erasmus nevű étteremben 

fogyasztottuk el, mert véletlenek nincsenek!  

  

És elérkezett az étkezésekről tanultak gyakorlati alkalmazása is negyedik napunkon: diákjaink főzték 

meg ebédünket a közeli Radenci településén lévő Kochschule-ban. Mindenkinek jutott kisebb-nagyobb 

tennivaló a konyhában, hiszen leves, főétel és desszert is készült. Mutatom az eredményt: 

 



 

 

Utolsó napunk az iskolában 

eseménydús volt, azonban egyik szemünk sírt, 

a másik nevetett, ahogy közeledett a 

hazautazás ideje… Rengeteg sportjáték, tánc –

és énektanulás, további sütikészítős konyhai 

program, és megannyi csapatépítő foglalkozás 

várta a diákokat, csak úgy, mint egész héten.  

 

Nap végén azonban a tornaterem ismét 

átalakult, s ahol a legelső nap fogadtak bennünket, most el is búcsúztattak. Mindenki, aki részt vett a 

programban, eljött, hogy elbúcsúzzunk egymástól. Bízunk abban, hogy valahol, valamikor újra találkozunk 

a jövőben.  

 

A kísérőtanárok a hat ország képviseletében. 
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