
Projekttalálkozó Szlovéniában 

 

 Erasmus+ projektünk következő találkozójának Szlovénia adott otthont 2019 őszén. Ez alkalommal 

iskolánkat öt tanuló és két kísérőpedagógus képviselte Cezanjevci város általános iskolájában. 

Vendéglátóink már a vasútállomáson nagy örömmel vártak bennünket.  

 

Tanulóink az utazást megelőzően online felvehették a kapcsolatot szlovén diáktársukkal, de igazából 

ekkor találkoztak először személyesen. A projektkezdő köszöntő után, a hét során többször szerveztek 

olyan programot, ahol a tanulók jobban megismerhették egymást. Olyan csoportokat alkottak, ahol 

magyar-szlovén-német gyerekek vegyesen dolgoztak együtt. A játék során kérdéseket kaptak német 

nyelven, amikre a választ társuktól kellett kinyomozni vagy hétköznapi tárgyak nevét, kifejezéseket 

kutattak mindhárom nyelven és kissé félénken bár, de megpróbáltak kiejteni, gyakorolni.  

     

 

  

 

 

 



Projektünk témája az újrahasznosításról szól 

„Einfall statt Abfall, Schülerwerke gegen 

Müllberge” címmel.  A témában számos olyan 

program várt ránk, amely különböző anyagok 

megismerésével illetve az újra felhasználásával 

foglalkozott. Látogatást tettünk egy 

szennyvíztisztító valamint egy hulladék szortírozó 

telepen is.  

A víz tisztításának folyamatáról, fertőtlenítéséről 

szakmai előadást hallgattunk meg, majd a telepet 

is végigjártuk. A hulladékok válogatásánál 

bepillantást nyertünk, hogy a különböző 

papírfajtákat, műanyagokat, gumit és üveget 

először különválogatják, majd elszállítják egy 

olyan üzembe, ahol újra felhasználásra kerül. A 

telepen kreatív munkákat is láttunk a már nem 

használt anyagok felújítására, használatba 

vételére.  

 

Workshopok keretén belül próbára tettük 

kreativitásunkat, kézügyességünket. Használati 

tárgyakat, játékokat alkottunk maradék fonál, 

textíliák, gumi, papír, fa vagy bőr 

felhasználásával: kulcstartót, bőrerszényt, 

mobiltelefon tartót, csúzlit, karkötőt vagy éppen 

dísztárgyat. A kézműves foglalkozások alatt 

kötetlenül beszélgethettünk egymással.  

 

 

 

Vendéglátó iskolánk kiváló programokkal tette színesebbé a náluk 

töltött egy hetet. Buszos kirándulást tettünk Szlovénia második 

legnagyobb városába, Mariborba. Megtekintettük a hangulatos 

belvárost, a legrégebbi szőlőtőkét és a Dráva folyó sodrásában is 

gyönyörködtünk.  

 

 



 

 

 

 

Nagy élmény volt az újonnan épített Ökocentrum 

meglátogatása Muraszombathelyen. A hatalmas 

épületben interaktív kivetítőkön, megérinthető-

mozgatható szemléltető eszközökön keresztül 

megismerkedtünk a Mura vidék kialakulásával, 

élővilágával. Különleges érzés volt egy virtuális 

kirándulást tenni léggömbön, a Mura folyó mentén 

magasan, VR szemüveg segítségével.  

 

 

 

.  

A hét során sétát tettünk Ljutomer városában is, ahol 

a polgármesterasszony látott minket vendégül. 

Bemutatta a várost, elmesélte a környék jelentőségét 

és mi is bemutatkoztunk neki. Majd egy szívélyes 

vendéglátás után csoportképet is készítettünk 

 

 

 

Az utolsó, záró napon 

sportverseny keretén 

belül búcsúztunk el 

egymástól. A csapatok 

országok szerint 

vegyesen játékos 

sorversenyen 

keresztül mérték 

össze erejüket. Végül 

a helyi finomságok 

közül valamit a 

kezünkben tartva 

idéztük fel a hét 

eseményeit. 

 


