
VIRTUALNO ERASMUS SREČANJE V BAD DüBNU 

9. - 11. 11. 2020 

V letu 2020 se je naša šola ponovno vključila v dveletni mednarodni projekt Erasmus+ K229 – 

partnerstva med šolami (2020-2022). Tema tokratnega projekta je Ecopoly – the real game 

for a better live! (op. Ecopoly – resnična igra za boljše življenje!) Znova se bomo lotili 

ekološke tematike, vendar tudi tokrat s poudarkom na gradbeništvu.  

V projektu sodelujemo 4 šole, in sicer: 

 koordinatorska šola Oberschule Bad Düben, Bad Düben, Nemčija 

 Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca - Weisse Italien Rose", Cavalese, Italija  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Sosnowiec, Poljska 

 ter Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Maribor, Slovenija 

 V načrtu so predvidene številne aktivnosti ter 4 projektna srečanja dijakov in učiteljev. 

 

Ker se je oktobra 2020 začel drugi val epidemije korona virusa, smo morali naše prvo 

srečanje namesto v Bad Dübnu, izpeljati virtualno od doma, torej »online«. Aktivnosti so 

potekale od 9. do 11. 11. 2020 preko spletnih portalov Twinspace, Zoom in Teams.  

Na srečanje smo se že predhodno pripravili z različnimi predstavitvami, ki so jih dijaki nato 

izvedli v Power Point obliki na samem srečanju.  Naši dijaki so sodelujočim iz partnerskih šol 

predstavili teme, vezane na trajnostno mobilnost v Mariboru in Sloveniji. Pripravili so jih 

doma, saj je pouk že en mesec potekal na daljavo. Izvrstno so se izkazali dijaki 3. BO razreda: 

Rok Lešnik - Sustainable mobility (Trajnostna mobilnost) 

Matevž Pleteršek – Park and ride system (P&R) (Javni potniški promet) 

Maša Jeza – Maribor Cycling Network (Mariborska kolesarska mreža) 

Andraž Trantura – Electric cars (Električni avtomobili) 

Nika Koletnik – Eletric scooters in Slovenia (Električni skiroji v Sloveniji) 

 

Sicer pa so na srečanju poleg predstavitev potekale še različne delavnice, interaktivne igre 

»enviroment game«, »eco game«, predavanja ter sestanki učiteljev sodelujočih šol o aktualni 

problematiki in načrtovanju naslednjih aktivnosti in srečanj. 

Za vse sodelujoče, še posebno za koordinatorja prvega virtualnega srečanja, je bil tak način 

izvedbe velik, predvsem tehnični, izziv. Vendar menimo, da smo svojo nalogo tako dijaki kot 

učitelji odlično opravili. Kljub temu pa si želimo, da bi naslednje srečanje potekalo »v živo«. 

 

Koordinatorica Erasmus+ projektov: mag. Marjetka Peršon 

Mentorji: Riko Vranc, Sašo Turnšek in Majda Drobnič 

 

 



 


