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Učenci spoznavali Portugalsko
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom Smart waste managers
(Pametni upravljavci odpadkov) se je pet učencev in trije učitelji iz Osnovne šole
(OŠ) Žiri udeležilo izmenjave na Portugalskem.
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Projektu z naslovom Smart waste managers so se v OŠ Žiri pridružili v začetku letošnjega šolskega leta. Projekt koordinira šola iz Španije, pri njem pa so
se poleg s špansko šolo povezali še s štirimi šolami iz Romunije, Turčije, Poljske in Portugalske. V novembru je potekala prva izmenjava v okviru projekta v
Istanbulu v Turčiji, v začetku marca pa
so se odpravili še v Montemor-o-Novo
na Portugalskem.
Za učence so gostitelji najprej pripravili
spoznavne delavnice, na katerih so se
predstavili drug drugemu. V nadaljevanju obiska so udeleženci izmenjave iz
posameznih držav predstavili rezultate
ankete, ki so jo v šoli izvedli na temo,
kako koristno upravljati s časom. Drugi
dan obiska so prisluhnili predavanju o
tem, kako čim bolj smotrno izkoristiti
čas, izdelali so tudi plakat z novo pridobljenimi vsebinami, je razložila ena od
učiteljic, ki je spremljala učence na izmenjavi. Na podlagi pridobljenih znanj
so posneli še krajši video o porabi in
pojmovanju časa, čas so koristno izrabili še tako, da so pomagali pri čiščenju

Tudi učiteljice so opazile kar
nekaj kulturnih razlik med
Slovenijo in Portugalsko. Tako
so med drugim povedale, da
učenci ne v šoli ne doma ne
nosijo copat, ker varčujejo
z gretjem, pa so učitelji in
učenci med poukom oblečeni
kar v jakne oziroma bunde.
Na Portugalskem je šolanje
obvezno do 18. leta.
brežine pod tamkajšnjim gradom. "Učitelji pa smo predstavili šolske sisteme
v svojih državah, spoznali smo nekaj
o čuječnosti in kako lahko le-to vpeljemo v pouk ter sodelovali na delavnici
Microsoft Outlook za Office 365," je še
razložila učiteljica, ki se je udeležila izmenjave na Portugalskem.

Učenci so pomagali pri čiščenju brežine pod tamkajšnjim gradom.
Učenci so na izmenjavi pridobili veliko
novih izkušenj in spletli prijateljske vezi
s tamkajšnjimi vrstniki. Eni od učenk
se je še posebno vtisnilo v spomin, ko so
pomagali pri prostovoljskem projektu, v
okviru katerega čistijo okolico gradu na
naraven način, brez strojev. "Iz zemlje
smo morali vleči drevesa in grmovje, ki
tja ne sodi. Vsi smo se zabavali, čeprav
je bilo delo naporno." Tovrstne izmenjave priporoča tudi drugim učencem,
saj tako dobiš priložnost spoznati druge kulture in skleniti nova prijateljstva. "Naši vrstniki na Portugalskem
imajo drugačen šolski sistem. Meni
se zdi manj strog, saj so jim pri pouku
dovoljeni telefoni in druge elektronske
naprave," je še ugotavljala. Pouk na Portugalskem traja dlje kot pri nas, učenci
pa se veliko družijo tudi v prostem času.
Eden od učencev nam je zaupal, da so
zanj najpomembnejša pridobitev izmenjave novi prijatelji. Kot opaža, so ljudje
na Portugalskem precej manj zadržani
kot pri nas. "Najbolj me je šokiral objem
in poljub na lica, ko sem se spoznal z
Joãovimi prijateljicami," je priznal. João
je bil njegov gostitelj, bivanje pri njem

pa mu je prav tako ostalo v nepozabnem
spominu. "Posebej se me je dotaknilo,
kako skrbna je bila do mene Joãotova
mati Mafalda. Menim, da je Mafalda
najbolj 'kul' mati na svetu."
Tudi učiteljice so opazile kar nekaj kulturnih razlik med Slovenijo in Portugalsko. Tako so med drugim povedale,
da učenci ne v šoli ne doma ne nosijo
copat, ker varčujejo z gretjem, pa so
učitelji in učenci med poukom oblečeni
kar v jakne oziroma bunde. "Tudi hrana
v naši šolski kuhinji je boljša in privlačnejša na pogled." Na Portugalskem je
šolanje obvezno do 18. leta. Pouk poteka
do 17. ure, starši, ki pridejo po učence,
pa v šolo ne vstopajo, ampak jih počakajo zunaj.
Učenci in učitelji so imeli na izmenjavi možnost spoznati tudi utrip mesta
Montemor-o-Novo. Pri tem so opazili,
da imajo v primerjavi z Žirmi zelo malo
športnih igrišč, malo je tudi možnosti
za pohodništvo ali kolesarjenje. Vsi pa
so se strinjali, da so ljudje zelo topli in
prijazni, zato jih je marsikdo presenetil
s prisrčnim objemom in poljubom ob
prvem stiku.

