
ŠPORT JIH POVEZUJE
V okviru projekta Erasmus+ Nacionalne igre in šport nas združujejo so pretekli teden na Gimnaziji
Kranj gostili učence in njihove mentorje iz partnerskih držav.

Mateja Rant |

Na Gimnaziji
Kranj so pre-
tekli teden v
okviru projekta
Erasmus+ gos-

tili partnerje iz petih sodelu-
jočih držav, to je Bolgarije,
Turčije, Poljske, Romunije
in Portugalske. Organizirali
so razne aktivnosti na temo
športa, ki je vodilna nit pro-
jekta, posebno doživetje pa
so zanje pripravili v četrtek,
ko so si ogledali kvalifikacije
za finale svetovnega pokala v
smučarskih skokih.

Prvo srečanje v okviru dve-
letnega projekta Nacional-
ne igre in šport nas združu-
jejo so po besedah koordina-
torke projekta na Gimnaziji
Kranj Bernarde Kovač ime-
li novembra lani v Bolgariji.
»S projektom želimo doseči,
da bi se mladi začeli zavedati,
da šport ni pomemben samo
v smislu doseganja rezulta-
tov, ampak gre tudi za spod-
bujanje zdravega načina živ-
ljenja, s čimer je povezana
tudi zdrava prehrana,« je raz-
ložila. Pri projektu ob podpo-
ri treh mentorjev, poleg Ber-
narde Kovač še Mateje Žepič
in Janeza Malija, sodeluje 15

dijakov njihove šole, iz dru-
gih držav pa so vključeni v
glavnem osnovnošolci, tako
da je starost udeležencev od
11 do 17 let. V okviru obiska v
Sloveniji so si ogledali mesto

Kranj in Kranjske rove, pa
tudi prestolnico, kjer so med
drugim obiskali Hišo Evro-
pe in se povzpeli na Ljubljan-
ski grad. V četrtek so jih pel-
jali tudi v Planico, ob tem pa
so se na poti nazaj ustavili na
Bledu, kjer so poskusili kre-
mno rezino, dijaki pa so jim v
šolo prinesli še potico.

Za prvo srečanje so vsi
sodelujoči oblikovali svoje
logotipe in maskote, ki so jih
v sredo predstavili v »dnev-
ni sobi« Gimnazije Kranj. V
maskotah so združili različ-
ne športe in značilnosti vseh
sodelujočih držav. Romu-
ni pa so svojo maskoto celo
sami izdelali in j o prinesli na
predstavitev.
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Posebno doživetje je bil obisk Planice. / Foto: Gorazd Kav«
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Gorenjski glas 27.03.2018 

TorekDržava: Slovenija

Doseg: 39.000

Stran: 14

Površina: 260 cm2 1 / 1


