
Erasmus+ srečanje na Poljskem 

 

Predstavniki šol, ki sodelujemo v projektu Erasmus+ KA229 z naslovom »Ecopoly - the real game for a 

better life!«, smo se na povabilo poljskih partnerjev - 14. ZSO – od 10. do 15. 10. 2021 srečali v 

Sosnowiecu na Poljskem. Udeležili smo se ga samo učitelji, saj trenutna neugodna covid situacija 

dijakom sodelovanje na takih srečanjih onemogoča. 

Prvi dan so nam učenci specializiranih izobraževalnih programov vojske, policije in športnikov 

predstavili njihov zelo zanimiv in za nas neznan izobraževalni sistem. Pod njihovim vodstvom smo se  

sprehodili po središču mesta, kjer smo si ogledali arhitekturne, zgodovinske in kulturne spomenike  ter 

začutili utrip sicer intenzivno industrijskega mesta. 

Drugi dan smo se posvetili vodi kot človekovemu naravnemu bogastvu. Voda je bistvenega pomena za 

življenje in kot taka je bila osrednja tema video konference, v kateri so sodelovali nemški in poljski 

dijaki. Pogovor je tekel v smislu ozaveščanja mladih o vse večjih težavah pri dostopu do čiste vode. 

Izdelali so tudi zanimive in privlačne steklenice za vodo.  

V sredo smo se odpravili na izlet v čudovito mesto Krakow, kjer je sedež ene najstarejših univerz na 

svetu. Obiskali smo podjetje in trgovino Kokoworld, ki se ukvarja z izdelavo in prodajo izdelkov, ki so 

bili »etično« izdelani. Ima certifikat pravične trgovine – fair trade. Za tem smo se sprehodili ob reki Visli 

in se udeležili izredno zanimivega predavanja o zgodovini mesta Krakow. Ves čas pa smo občudovali 

enkratne arhitekturne dosežke različnih časovnih obdobij. 

V četrtek smo obiskali novo, moderno čistilno napravo v Katowicah. Na predstavitvi in ogledu je bilo 

velikokrat poudarjeno, kako pomembno je varovanje okolja in popularizacija pravilnih ekoloških stališč. 

Za tem smo se ustavili ob jezeru Stawiki, ki je sedaj eno najbolj priljubljenih krajev v Sosnowiecu. Včasih 

je bilo to področje zelo onesnaženo, sedaj pa je zaradi ekoloških ukrepov, ki jih je sprejelo mesto, 

čudovit kraj za sprostitev. 

Vsak dan smo poleg opisanega programa usklajevali interese in se dogovarjali o poteku in izvedbi nalog 

za doseganje ciljev našega projekta. Zaradi covid situacije je 

potrebno nenehno prilagajanje in iskanje rešitev, kako dijake čim 

bolje vključiti v projekt.  
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