
                                                                                                                              

 

 

SREČANJE V ROMUNIJI 

V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ KA2, z naslovom 

Migracija in begunska kriza v očeh dijakov, smo se ob koncu 

novembra srečali v romunskem mestu Ploiesi. 

Srečanje je potekalo na Srednji tehnični šoli Toma N. Socolescu, eni izmed partnerk v 

projektu, kjer sodelujejo še šole iz Slovaške, Poljske, Italije, Španije in Slovenije. Med 

srečanjem so vse šole partnerice predstavile intervjuje, ki smo jih v tem obdobju opravili z 

migranti. Naša šola je predstavila pogovor z Nigerijko Sharon Lence, ki živi v Ljubljani. 

Srečanje je bilo namenjeno tudi spoznavanju zgodovinskih razsežnosti migracije.  

 

 

 

Vse zbrane je pozdravila glavna koordinatorka projekta, dr. Lucia Mikulova iz Slovaške. 

 

 



                                                                                                                              

 

Eva in Katjuša pred panojem z naslovom našega projekta in naštetimi sodelujočimi šolami. 

 

Eva in Katjuša med predstavitvijo naše države, regije in šole. 

 



                                                                                                                              

 

V tednu, ki smo ga preživeli na romunski šoli, je tekla akcija zbiranja higienskih pripomočkov za enega 

največjih begunskih kampov na svetu, kamp Anyke v Nigeriji. 

 

 

Ogledali smo si grad Peleș, neorenesančni grad v Karpatih, v bližini mesta Sinaia. Grad, v katerem je 

prebival romunski kralj Karel I., stoji ob srednjeveški poti, ki povezuje Transilvanijo in Vlaško, zgrajen 

pa je bil med letoma 1873 in 1914. 



                                                                                                                              
 

 

Na obisku osnovne šole v vasi Apostolache, kjer smo se srečali z romunskimi migranti, ki so se vrnili 

nazaj v domovino, so nas zelo gostoljubno sprejele učiteljice, oblečene v barve romunske zastave. 

 
Čoln iz drevesnega lubja, dolžine 10 metrov, razstavljen v Pokrajinskem muzeju zgodovine in 

arheologije v mestu Ploiesti. V muzeju so nas podrobneje poučili o zgodovini migracij na ozemlju 

današnje Romunije. 



                                                                                                                              
 

 

Na srečanju učiteljev regije Prahova v okviru projektov eTwinning, smo predstavili eTwinning 

platformo našega projekta. 

 
Marian Dragomir, koordinator projekta za romunsko šolo. 

 

 



                                                                                                                              

 

Na ogledu Palače parlamenta v Bukarešti, druge največje upravne zgradbe na svetu, ki jo je v 80-tih 

letih prejšnjega stoletja dal zgraditi Nicolae Ceauşescu, romunski diktator. 

 
Bogato opremljena notranjost Palače parlamenta, katere ogrevanje in razsvetljava staneta več kot 5 

milijonov eurov letno. 



                                                                                                                              

 

Eva med mednarodno delavnico na šoli. 

 

Ob zaključni prireditvi smo vsi prejeli potrdila o udeležbi (slika spodaj), domačini pa so nas pogostili s 

torto Erasmus+, na kateri so bile 'zastave' vseh držav udeleženk. Naloga vsakega koordinatorja je bila, 

da poje zastavo svoje domovine. 

 



                                                                                                                              

 

 

Srečanja v Romuniji smo se udeležili dijakinji Eva Šteharnik in Katjuša Krpan in učitelja 

Veronika Sušnik in Tomaž Šoster. 

 

Tomaž Šoster, 

koordinator projekta  

za Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta 

 

 


