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                                           Erasmus +  пројекат КА229  „Sustainabilty‐Europe’s Future“  

                      ИЗВЕШТАЈ О ПРВОЈ МОБИЛНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА  

 

         Чланови  пројектног    тима    Снежана  Дуњић  и  Ана Марија  Чорбић  са шест  ученика  другог  и  трећег 

разреда  (Ђорђе  Јовановић,  Емилија  Керечки,  Ана  Мујић,  Миња  Миловановић  ,  Милица  Раковић  и 

Миона  Јовановић)  били  су  учесници  првог  путовања  у  Немачку  у  оквиру    Erasmus  +    пројекта  КА229  

„Sustainabilty‐Europe’s Future“. Тема овог путовања била  је “Sustainable Lifestiles‐market of possibilities“     

(„Одрживи стил живота ‐ тржиште могућности“).  Прва мобилност  била је у периоду од 25.11.2019. год. 

до 29.11.2019. године.    

 

       Школа  домаћин  била  је  школа  „Brühlwiesenschule“  из  Хофхајма,  који  се  налази  у  близини 

Франкфурта.  То  је  средња  стручна школа  у  којој  се  изучавају  информационе  технологије,  економија, 

мехатроника  и  прерада  дрвета.  На  франкфуртском  аеродрому  нас  је  сачекала  Елизабет  Артнер‐Пајл, 

координатор  пројекта  и  наставник  у  овој  школи,  заједно  са  родитељима  немачких  ученика  који 

учествују у пројекту. Ови   ученици и њихове породице   били су домаћини   нашим ученицима, док су 

професори били смештени код бившег заменика директора школе  Норберта Вилда.  
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 Првог дана, након што нас  је  у  аули школе поздравио директор  господин Никлаус,  наши ученици  су 

заједно са ученицима из Шпаније, Португалије, Летоније и Немачке осмишљавали лого пројекта, након 

чега  је  организовано  такмичење  у  избору  најбољег.  Сами  ученици  су  гласали  за  најбољи  лого. 

Победнички  лого  ће  бити  лого  пројекта  и  налазиће  се  на  свим  документима  и  производима 

направљеним током трајања пројекта.  

 

 

 

 

    Кроз  четири  радионице  наши  ученици  су  имали  могућност  да  на  адекватан  начин  учествују  у 

решавању  еколошких  проблема,  као што  је  управљање  отпадом,  коришћење  различите  амбалаже  и 

њено рециклирање, уштеда енергије кроз различите активности и очување шума коришћењем других 

материјала.   Сваког  јутра пре радионица наставници су имали састанке на којима су  се договарали о 

дневним  активностима  и  решавали  текућа  питања.  Могли  су  да  бирају  на  којим  радионицама  ће 

учествовати.  Ми  смо  учествовале  на  четвртој  радионици  везаној  за  прераду  дрвета  и  развијање 

техничких  вештина.  Као  крајњи  резултат  нашег  учешћа  на  овој  радионици  направљене  су  кућице  за 

птице,  које  су  ученици  из  BWS  школе  окачили  на  дрвеће  у  оближњој  шуми.    Након  завршених 

радионица  планираних  за  тај  дан,  ученици  су  имали  слободно  време,  које  су  проводили  са  својим 

домаћинима. Неки од њих су посетили Визбаден, други  Франкфурт и Епштајн.  
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       Претпоследњег  дана  организована  је  заједничка  активност  ‐  одлазак  на  депонију,  где  смо  имали 

прилику  да  видимо  постројење  за  рециклажу  и  станицу  биогаса.  Ученици  и  наставници  први  пут  су  

видели постројење за рециклажу отпада, с обзиром да у Краљеву и ближој околини такво постројење 

не постоји. Најјачи утисак оставила је презентација радника постројења о рециклажи различитих врста 

пластике, јер није могуће рециклирати све врсте пластике.   

 

 

 

         Последњег  дана  ученици  из  свих  земаља  су  презентовали  истраживања  која  су  спровели  у 

претходна  два  дана  и  упоређивали  их  међусобно.  На  крају  су  имали  могућност  да  изнесу  своје 

мишљење  и  утиске  о  размени  и  самом  пројекту,  што  ће  бити  корисно  за  организовање  следећег 

путовања  и  осмишљавања  радионица.  Најлепши  поклон  од  стране  домаћина  био  је  одлазак  на 

Новогодишњи вашар у Франкфурту,  где смо могли да осетимо атмосферу божићних и новогодишњих 

празника,  једемо  типичне  франкфуртске  кобасице,  пијемо  кувано  вино  и    уживамо  у  посластицама 

типичним за ово доба године.  
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 Презентације ученика 

 

 

 

 

 

 

Део празничке атмосфере у Франкфурту 
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С обзиром да смо касно увече имали лет за Београд, провели смо још један дан са нашим домаћинима 

и били гости на њиховом Дану отворених врата. 

 

    

Заједничким  активностима желели  смо да  ученицима омогућимо  стицање  свести  о  заштити животне 

средине, како би је више волели и сачували за будуће генерације.  

 

Гимназија Краљево  

13. 12. 2019. год.  

За пројектни тим  Erasmus + пројекта „Sustainabilty‐Europe’s Future“ 

Ана Марија Чорбић  

Снежана Дуњић  

 

 


