Erasmus+: Izmenjava, šolska partnerstva med šolami
Partnerji: III. gimnazija Maribor (Slovenija) in BORG Deutschlandsberg (Avstrija)
Tema: Grenz.wertig (brezmejnost)
Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Drugo srečanje v okviru Erasmus+ Avstrija je potekalo od 11.3.-14.3.2019 pri nas v Mariboru na III.
gimnaziji Maribor, kjer smo gostili dijake in kolege iz gimnazije BORG Deutschlandsberg.
Nadaljevali smo z delom, ki smo ga začrtali na prvi izmenjavi v septembru 2018 v Deutschlandsbergu.
Dijaki so se razdelili v mešane skupine (slovenski in avstrijski dijaki) in vsaka skupina je pripravljala
izdelek za končno razstavo, ki bo potekala junija 2019 v mestu Graz, Avstrija. Skupine bodo izdelale
naslednje končne izdelke: pesem na temo meja, kolaž/asemblaž, fotokolaž, film, sliko/akril, izdelek iz
materiala.
Prvi dan, v ponedeljek 11.3.2019 smo po sprejemu pri nas na šoli imeli filmsko delavnico pod vodstvom
mentorjev iz Film Factory. Po kosilu smo se odpravili na ogled mesta Maribor, ki so ga pripravili naši
dijaki, nato je sledilo samostojno odkrivanje mesta v skupinah.
V torek, 12.3.2019 smo program začeli z delavnico v Muzeju narodne osvoboditve Maribor na tematiko
meja. Nato smo se odpeljali do nacističnega medvojnega koncentracijskega taborišča v Mariboru,
Stalag-a XVIII-D v Melju. Po kosilu pa smo si ogledali še podzemne Hitlerjeve rove na Teznem, na
območju nekdanjega TAMa.
V sredo, 13.3.2019 smo delo začeli z delavnico v Umetnosti galeriji v Mariboru, kasneje pa delo
nadaljevali v šoli, kjer se je vsaka skupina dijakov posvetila svojemu končnemu izdelku. Popoldan smo
poskrbeli za malo sprostitve in druženja, tako smo vsi skupaj odšli v Escape Room v Mariboru.
V četrtek, 14.3.2019 smo z delom nadaljevali v šoli, kjer so dijaki zaključevali svoje izdelke. Delo smo
zaključili ob 16.00 uri, ko so se naši gostje odpravili na pot proti Deutschlandsbergu.

Ožji projektni tim: Tina Purg Skrbinšek, Mateja Šebart, Tine Strmšek, Samo Pajek, Katarina Goričan
Pokrivač.
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