
MOBILNOST DIJAKOV PROGRAMA GIMNAZIJE V PROJEKTU ERASMUS+ GRAZ 

 

V ponedeljek, 14.11.2022 se nas je 16 dijakov III. gimnazije Maribor, pod okriljem prof. Tine 

Purg Skrbinšek in Mateje Šebart, podalo na izmenjavo z gimnazijo BG BRG Kirchengasse 

Graz. Ob pol osmih zjutraj smo na avtobus sedli polni energije in se odpravili do Jüdensburga, 

kjer smo si ogledali Planetarium, Muzej Pucha in samo mesto. V popoldanskih urah smo 

prispeli v Gradec, kjer smo se naprej namestili v hotelu, potem se pa peš odpravili v mestno 

jedro in raziskovali mesto. Zvečer smo se utrujeni, a zadovoljni odpravili nazaj v hotel, kjer 

so se že začele plesti nove prijateljske vezi. Naslednje tri dopoldne smo preživeli v gimnaziji 

BG BRG Kirchengasse Graz, kjer smo ustvarjali pod motom: Naša EU - mladina v njej. Drugi 

dan smo se razdelili v skupine z dijaki gimnazije Graz in skupaj tvorili vprašanja za intervjuje 

na temo evropske unije. Popoldan so nam pripravili zabavno igro Mister X, ki je vsebovala 

orientacijo po mestu. V sredo smo se razdelili na dve skupini, ena je najprej obiskala 

naravoslovni muzej, kjer nam je bil prikazan ekološki trajnostni razvoj, nastanek sveta in igra 

v virtualni resničnosti. Druga skupina pa je opravljala intervjuje po celem mestu, po 

opravljenih aktivnostih pa smo se zamenjali in se odpravili na kosilo. Četrti dan, smo podatke 

obdelali in jih predstavili še ostalim. Za zaključek smo zapisali svoje spomine, novo znanje in 

besede, ki smo si jih zapomnili v velike zvezde, ki so bile postavljene na zastavo, ki sedaj visi 

v Europa-Informationbüro v Gradcu.  

Pa je prišel petek, naš zadnji skupen dan, malo grenak zaradi poslavljanja, ko smo spakirali 

stvari in sedli na avtobus nazaj v Slovenijo. Dan je prav kmalu postal sladek, saj smo obiskali 

čokoladnico Zotter, spoznali njeno zanimivo zgodovino, ter pokusili ogromno čokolade. Izlet 

smo zaključili z obiskom mini živalskega vrta ob čokoladnici. Okoli 15. ure smo se vrnili v 

Maribor.  

Mobilnost Erasmus + je bila nepozabna izkušnja, saj smo med seboj ustvarili nova 

prijateljstva, ki jih drugače ne bi, se naučili marsikaj o avstrijski mladini, hkrati pa opazovali 

kako se je mesto obarvalo v praznične barve. 

Sara Svena Soršak, 2.e 

 



 

 

 



 

 


