PROJEKTNO SREČANJE V MARIBORU, 11. - 17. 3. 2018
Odprtje Erasmus street (Erasmus ulice)

Marca 2018 je na naši šoli potekalo delovno srečanje, ki se ga je udeležilo 10 učiteljev in 16
dijakov iz Nemčije, Nizozemske, Poljske in Francije. Skupaj z našimi dijaki-mentorji in učiteljimentorji je delovna ekipa štela okoli 60 sodelujočih.

Dijake in učitelje smo oblekli v delovna oblačila,
jih razdelili v 10 mešanih skupin ter jih razporedili
na dva delovišča, in sicer je bilo eno pripravljeno
na hodniku nad telovadnico (učilnice 301-309),
drugo pa v pečarsko-keramičarski delavnici.

Po skupinah so nato zaključevali Erasmus ulico, ki so jo že predhodno pripravili dijaki
poklicnih razredov ter njihovi učitelji v okviru prakse na šoli. Šolski hodnik so spreminjali v
ulico s pročelji šestih hiš. Vsaka »hiša« je dobivala drugačno podobo, narejeno iz naravnih
materialov, kot so les, keramika in kamen. Zamisel in projekt sta že mesece prej nastajala
pod mentorstvom Rika Vranca v okviru mednarodnega projekta Erasmus+.

Istočasno pa so delovne skupine v pečarsko-keramičarski delavnici izdelovale hišne številke iz
keramike v obliki mozaika za novo Erasmus ulico. Ravno tako so z mozaiki okrasili okvirje za
spominske slike. Skupine so se na deloviščih enkrat zamenjale, tako da so se lahko vsi
preizkusili v različnih ročnih spretnostih. V krušni peči omenjene delavnice pa smo si spekli
tudi odlično pico.

Dvodnevno delovno akcijo na šoli smo prekinili z obiskom rokodelskih delavnic v Centru DUO
v Veržeju. Dijaki so se preizkušali v izdelovanju posodic iz gline ter pletenjem okraskov iz
slame. Ogledali smo si tudi rokodelski muzej ter zemljanke.

Četrtek je minil v znamenju Ljubljane, saj smo goste popeljali na ogled naše prestolnice in
Plečnikovih znamenitosti.
Zadnji dan srečanja, v petek, 16. 3., pa je na šoli potekala svečano odprtje ERASMUS STREET
s kulturnim programom in zaključnim kosilom.

V sam projekt je bila poleg Erasmus ekipe vključena praktično cela šola, vsak je s svojimi
močmi pripomogel, da je bilo to eno najuspešnejših projektnih srečanj do zdaj.
Še posebno se za podporo zahvaljujemo ravnateljici Alenki Ambrož Jurgec, učiteljem prakse
Gavrilu Manjeviću, Cirilu Ambrožu in Boštjanu Čukurju za silovito delovno akcijo ter Sergeju
Pukšiču za tehnično pomoč.

Erasmus team SGŠGMB:
koordinatorica mag. Marjetka Peršon, mentorji Riko Vranc, Breda Marhl in Majda Drobnič

