
 

ERASMUS+ »NARODNE IGRE IN ŠPORT NAS ZDRUŽUJEJO« 

PORTO, 23.-29.5.2019 

K mednarodnemu projektu Erasmus+ sem pristopil pred dvema letoma. Tokrat nas je pot peljala na 

zaključno srečanje projekta »Narodne igre in šport nas združujejo« v mesto Porto na Portugalskem, 

ki leži tik ob Atlantiku. Štiri dijakinje sva spremljala dva profesorja. 

Pot nas je preko letališč v Benetkah in Madrida vodila do Porta. Tam so dijake pričakali gostitelji, ki so 

jih odpeljali do njihovih domov. Naju je pričakal koordinator projekta v Portu in odpeljal do hotela. Ta 

se nahaja zelo blizu šole, kar se je v naslednjih dneh izkazalo za zelo dobro. Do večera so se nama v 

hotelu pridružili še ostali partnerji, ki so sodelovali v tem projektu. Tako smo prvi večer preživeli ob 

dobrodošlici in večerji kar v hotelu. 

Sam namen zaključnega srečanja v Portu je bil, da vse sodelujoče šole v projektu prejmejo končno 

izvedbo knjige, v kateri so zbrane športne igre držav sodelujočih šol in najbolj prepoznavni športi teh 

držav. Poleg knjige smo vsi sodelujoči partnerji prejeli tudi DVD zgoščenko z vsebino zgoraj 

omenjenih stvari. Poleg tega smo vsi profesorji in dijaki izpolnili vprašalnik, ki se nanaša na ta projekt. 

Tako knjiga kot DVD zgoščenka sta zelo pomembni za nadaljnje promoviranje tega projekta in 

seznanjanje mladih po osnovnih in srednjih šolah o podobnostih in razlikah pri športnih igrah in 

športih. 

Osnovni in glavni namen mednarodnih projektov je, poleg dela na temi projekta, da se seznaniš z 

različnimi šolskimi sistemi, načini pedagoškega dela in z vsemi podobnostmi in razlikami splošnega 

življenja sodelujočih držav.  

S komuniciranjem, opazovanjem in aktivnim sodelovanjem v različnih dejavnostih pridobiš mnoge 

ideje, ki jih lahko uporabiš v našem sistemu. Seveda se pa moraš kot posameznik zelo hitro vživeti v 

njihov način dela in življenja na splošno. V vsakem mestu, državi, živimo po svojih prepričanjih, za 

katere mislimo, da nam najbolj ustrezajo. Tako se pogosto na takih gostovanjih pri partnerjih 

projektov srečaš s popolnoma drugačnim načinom življenja in mišljenja. S tem pa seveda ni nič 

narobe, ker vemo, da smo si ljudje zelo različni. Tako imaš možnost  vživeti se v drugačen način 

življenja in mišljenja ter posrkati vase čim več stvari, ki so ti tuje. Ni pa nujno, da ti vse to ugaja, kar je 

tudi normalno. Mirne volje lahko izraziš svoje mnenje in poveš, kaj ti je pisano na kožo in kaj ne. 

Zavedati se moramo, da vsak, ki gosti partnerje projekta, poskuša čimbolj predstaviti mesto z okolico 

in državo, v kateri živi.  Poleg tega gre tudi za različno organizaciji dela, sistem pouka, način življenja v 

majhnem ali večmilijonskem mestu, in še in še… 

Sam vedno poizkušam potegniti vzporednice z našim delom in načinom življenja. Mislim, da je zelo 

pomembno tudi to, kako sebe vidiš in kako bi se lahko čimprej  vživel in prilagodil nečemu, kar ti je 

tuje. Tu vidim tudi ključ do uspeha, kako lahko vsak posameznik spozna, se vključi in konec koncev 

tudi živi in deluje v drugačnem sistemu. Obenem je to tudi izziv za vsakega posameznika, da na 

osebni ravni » izstopi iz svojih okvirjev «. S tem pa mislim, da lahko samo pridobiš mnoge pozitivne in 

dragocene izkušnje, ki ti omogočijo osebnostno rast in boljše razumevanje življenja. 

Teden dni v Portu je, kot vedno na takih srečanjih, minil prehitro.  Gostitelji so se zelo potrudili in 

nam razkazali šolo in njihov način dela. Tukaj moram omeniti že sam sprejem prvi dan, ko se je na 

šolskem dvorišču zbrala cela šola in nam priredila nepozabni program. Hvala. Poleg tega smo imeli na 

razpolago dovolj časa za raziskovanje in ogled znamenitosti mesta Porto. Sam stari del mesta je zelo 

lep in priljubljen med turisti. Predzadnji dan smo obiskali tudi dve bližnji mesti, Brago in Guimaraes, v 

katerih so pomembni zgodovinski mejniki za celotno Portugalsko. Dnevno smo vsrkavali nove 



 

podatke ter ob sproščenih večerih in okušanju lokalnih dobrot delili svoja mnenja. Veliko skupnega 

druženja v takih projektih prinese še več pozitivne energije med sodelujočimi. Vse to pa se posledično 

tudi zelo dobro čuti in prenaša na učence in dijake, ki sodelujejo v takem projektu. 

Tako sva z dijakinjami občutila delček utripa dela in življenja v Portu. Že prvi vtisi ob potovanju domov 

so bili nadvse pozitivni, kljub kakšnim malenkostim, katerim smo se malo čudili. 

Kdor ima možnost in željo kot učenec, dijak, študent ali kot profesor sodelovati v projektih Erasmus+, 

naj jo izkoristi, ker to zelo toplo priporočam. 

 

                                                   Janez Mali, prof. športne vzgoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


