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ZAJTRK 7.00 Bujenje 

7.30-8.00  Zajtrk
7.00 Bujenje 
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7.30-8.00
  8.00 - 8.30 
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smu iš e 

8.30 Od
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SMU ANJE Namestitev 9.00–13.30 
Alpsko smu anje 

 
13.30 

Odhod avtobusa 

9.00–12.30 
Alpsko smu anje 

12.30 
Odhod avtobusa 

9.00–
Alpsko s

13
Odhod a

13.00–13.30 
Kosilo 

KOSILO  
15.00 
Kosilo 

14.00–15.00 
Kosilo 

13.30–15.00 
Delavnice 

14.00–
Ko

 15.00–16.00 
po itek, šport, igre 

15.00–16.00 
po itek, šport, igre

15.00–16.00 
Priprava na 

pustno povorko 
16.00–18.00 

Pustna povorka 
 

15.00–
po itek, š

POPOLDANSKE 
AKTIVNOSTI 

16.00–18.00 
Pregled dogovorov 

in pravil, 
razdelitev v skupine 

16.00–17.30 
Delavnice 

 

16.00–
Dela

 18.00–19.00 
Sestanek mati nih 

skupin 

17.30–18.00 
Sestanek mati nih 

skupin 

17.30–
Sestanek

sku
 / 18.00–18.45 

Evalvacija 
18.00–18.45 
Evalvacija 

18.00–
Evalv

VE ERJA 19.00–20.00 
Ve erja 

18.45–19.15 
Ve erja 

18.45–19.15 
Ve erja 

19.30–
Ve

VE ERNE  
AKTIVNOSTI 

20.00–22.00 
Spoznavni ve er 

19.15–21.00 
Predstavitev 

Slovenije,folklora 
21.00 – 22.00 

Izdelovanje mask

20.00–22.00 
Ples v maskah 

20.30–
Predst

Fin

SPANJE 22.30 
Spanje 

22.00 
Spanje 

22.30 
Spanje 

22
Spa

 22.00–23.00 
Sestanek 

mladinskih 
voditeljev

22.00–23.00 
Sestanek 

mladinskih 
voditeljev

22.30–23.30 
Sestanek 

mladinskih 
voditeljev

22.00–
Sest

mladi
vodit

MOVE IT – PRAVILA

Alkohol in droge?
Popolnoma prepovedane za vse.

Kajenje?

Pravila CŠOD-ja: kaditi se sme le na enem mestu, ostala so prepovedana.

Sodelovanje v aktivnostih?
Vsi, sodelujemo v vseh aktivnostih. Če ne morete sodelovati, se spodbujate.

Smučanje?
Za vas smo odgovorni na smučišču, zato spoštujet naš trud in delo.

Spoštovanje?
Spoštovanje vedno in do vseh.

Mobilni telefoni?
Prosimo, da ga uporabljate le v prostem času; med aktivnostmi uporaba je pre-
povedana.

MP3 in ostala glasba?
Prosimo, uporabljajte svoj MP3 le v svoji sobi. Prosti čas in aktivnosti izkori-
stite za druženje z ostalimi udeleženci projekta.

Nočni mir?
Spanje in nočni mir v spalnicah je ob 22.30.

Spalnice?
Imamo ločene sobe za dekleta in fante. 

Za mladinske voditelje:
Vsak je odgovoren za svoje mladostnike, a smo si pripravljeni pomagati, če se 
pojavi potreba ali želja.
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DELAVNICE

V živalskem vrtu

Udeleženci imajo možnost, da izpričajo nekatere vidike svoje osebnosti, tako 
da se identifi cirajo z živalmi, s tem pa se bolj zavedo samih sebe.

(Udeleženci si izberejo vsak svojo žival in se z njo identifi cirajo. Obnašajo, 
oglašajo in gibljejo se kot žival, ki so si jo izbrali. Sledi pogovor o tem, kaj so 
izkusili, doživljanja udeležencev in povratne informacije.)
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ZAKLJUČEK (doseženi cilji)

Nekateri izmed ciljev projekta so bili:
• Spodbujanje solidarnosti in strpnosti med mladimi
• Spodbujanje medsebojnega razumevanja med mladimi iz različnih držav
• Ozaveščanje lastnih čustev, vedenja in odločitev
• Prevzemanje pobud
• Reševanje težav na sprejemljiv način

Prepričani smo, da so bili cilji doseženi. Mladostniki so živeli skupaj, delili so 
sobe, sodelovali v delavnicah, na predstavitvah in ostalih aktivnostih.

Bilo je le nekaj manjših težav, predvsem zato, ker so udeleženci razumeli in 
spoštovali pravila, predvsem pa pravilo SPOŠTOVANJE.

Menimo, da je bil projekt zelo uspešen, kajti velikemu številu mladostnikov iz 
depriviligiranih okolij je omogočil, da so se veliko naučili preko športa in izo-
braževanja na prostem o svojih čustvih, predvsem pa o tem, kako svoja čustva 
izraziti in doživeti uspeh.

Poudariti je treba, da je bilo vse to mogoče zato, ker ste sodelovali mladinski 
voditelji in učitelji, ki ste bili pripravljeni na projekt, ki ste sodelovali s srcem 
in ki ste mladostnike spodbujali med projektom.

Priznati je treba, da je bila priprava in izvedba projekta zelo zahtevna naloga, 
a je bilo vredno zaradi zadovoljstva mladostnikov.

Janez Perpar, koordinator projekta in slovenska ekipa
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SLOVENIJA
Slovenska skupina je imela najtežje delo od vseh. Veliko ste morali pomaga-
ti, a ste bili čudoviti. Bili ste spoštljivi, vedno pripravljeni pomagati; spoštovali 
ste pravila in se družili z vsemi. Ostalim ste pomagali izboljšati igranje košar-
ke, pomagali ste pri prevajanju in organizaciji.

Lucija, ti si se odprla in začela govoriti angleško in spoprijateljila si se s Pauli-
no, kar je bilo super.

Sašo in Leon, vidva sta bila zelo uspešna, veliko sta se družila z ostalimi, pred-
vsem pa sta uspela ohraniti mirno kri, ko je bil položaj za vaju težaven.

Boštjan in Denis, vidva sta se udejstvovala veliko bolj, kot je bilo treba – zače-
la sta že ob 6.00 zjutraj z igranjem košarke.

Mislim, da moramo motivirati Denisa z velikim aplavzom, kajti zanašamo se 
nanj, da bo dokončal fi lmček na DVD-ju, ki nam bo vsem drag spomin.

5

Ravnotežje in zaupanje

Udeleženci lahko preverijo, ali so zmožni drugemu dovoliti, da je enako 
močan. Raziščejo tudi, koliko lahko zaupajo ali si želijo zaupati drugim.

(Gibalne vaje potekajo v parih – vzajemno delanje počepov in vstajanje, ‚lo-
vljenje‘ partnerja, ki zaupa, da bo ujet in ne bo padel, vodenje partnerja (ki 
ima zaprte oči) za roke po prostoru …)
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Risanje vrtnice

Udeleženci ob risanju vrtnice ozaveščajo lastno samopodobo in značajske 
lastnosti ter nekatere vidike odnosov z drugimi).

(Udeleženci najprej – po vodenih vprašanjih – razmišljajo o tem, kakšna vr-
tnica so, kakšno je njihovo cvetje, trnje, okolje, v katerem rastejo … Potem 
svoje lastne predstave narišejo. Tisti, ki želijo, lahko svoje risbe komentirajo.)
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POLJSKA
Mislim, da bi bil projekt brez punc precej dolgočasen. Ste prepevale, se smeja-
le, učile fante poljščine.

V duhu evropskega duha in sodelovanja ste sklenile pakt z Belgijci in Francozi.
Upoštevale ste pravila, se učile smučanja in ukradle srce svojemu učitelju smu-
čanja Binetu.

Čeprav vaše znanje angleščine ni bilo dobro, ste uporabile veščine neverbalne 
komunikacije in uspelo vam je, da so vas ostali razumeli.

Natalija se je spoprijateljila z Lucijo, kar je nas, slovenske voditelje, zelo razve-
selilo, kajti Lucija je bila edino dekle v naši skupini in je bila osamljena.

Paulina SIEMIKOWSKA, Paulina BOBER , Paulina GÓRKA, Karolina, Pat-
rycja, Natalia in Iwona, bile ste odlična družba.

Resnično lahko priznamo, da je vaše sodelovanje izpolnilo naša pričakovanja. 
Bile ste družabne, vesele in ste predstavile Poljsko v najboljši možni luči.
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FRANCIJA
Francoski fantje, Alexandre, Bastien, Florian, Jonathan, Maxence, Raphael in 
Tarik, vi ste imeli nekaj nesreče, kajti dva od vas sta se poškodovala, a je celo-
tna skupina kljub temu polno sodelovala v programu. Zelo ste se trudili, čeprav 
ste imeli velike jezikovne težave.

Posebej Raphael in Bastien, vidva sta se zelo trudila – če nista našla besed, sta po-
skušala z neverbalno komunikacijo, ki jo vsi razumemo, in bila sta zelo uspešna.

Mislim, da si vsi zaslužite posebno pohvalo, kajti prihajate iz različnih zavodov, 
a vam je vseeno uspelo ostati skupina.

Raphael, ti si nas zabaval s plesanjem, kar je bilo čudovito, vedno si bil dobre 
volje in nasmejan, kar je dvignilo razpoloženje vseh ostalih.

Maxence, mislim, da si te bomo vsi zapomnili po slušalkah, ki so postale del 
tebe.

7

Govorica telesa

Udeleženci ob različnih čutnih zaznavah prepoznavajo svoje doživljanje sebe 
in drugih – prepoznavajo tudi morebitne odpore oz. zadrege ob očesnem 
stiku, dotikih …

(Poskus poteka v štirih vajah: samostojno sprehajanje v tišini, gnetenje v gru-
či kot npr. v dvigalu, ‚srečevanje‘ – očesni stik, dotiki – z drugimi in spet sa-
mostojno sprehajanje. Udeleženci vseskozi ozaveščajo svoja doživljanja).
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Kako vidim svoja čustva

Udeleženci prepoznavajo svoja lastna čustva in njihovo doživljanje. Z 
risanjem oz slikanjem izražajo svojo kreativnost.

(Po lastnem izboru tehnik in barv na list, razdeljen na štiri dele, narišejo ču-
stva – žalost, veselje, sreča, strah. Slike razstavijo, anonimno, in izražajo svo-
ja doživljanja.)

Masažna veriga

Udeleženci se v tej igri sprostijo, dobijo lahkoten in topel občutek. V stiku s 
po dvema soudeležencema se lahko naučijo, kako preprosto je komu storiti 
kaj dobrega oz. kako naj se pustijo razvajati. Izpopolnjujejo tudi izražanje z 
rokami in glasom ter vadijo natančno opazovanje drugih in njihovih odzivov.

(Posedejo se eden zraven drugega, nato se obrnejo v desno, tako da vsak kaže 
hrbet tistemu, ki je za njim. Sledi masaža in glasovno izražanje, kaj jim je všeč 
in kaj ne – vendar brez govorjenja. Sledi pogovor o tem, kako so se udeležen-
ci počutili, povratne informacije …)
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FINSKA
Anita, Mowlid, Jawed, Hassan, Ali in Rawa

Vi ste eni izmed najprijaznejših ljudi, kar jih poznam. Vaša umirjenost, prija-
znost, dobra volja so bile čudovit in neprecenljiv prispevek projektu. Uživa-
li ste v vsaki minuti; vedno ste videli pozitivno stran vsega in vsako aktivnost 
ste sprejeli s pričakovanjem, radovednostjo in pozitivno energijo. Ste poose-
bitev reka:

“Uspeh se ne meri toliko s položajem, ki ga je posameznik dosegel v življenju, 
kot po ovirah, ki jih je premagal, medtem ko se je trudil uspeti.”

Vi ste se soočili z veliko več ovirami in bolečinami, kot si kdorkoli od nas sploh 
lahko predstavlja, a vseeno niste dovolili, da vas premagajo.

Prepričan sem, da govorim v imenu vseh, ko rečem, da ste za vse nas navdih.

Appeli, Jero, Laura, Ville in Pontus, vi ste sodelovali v programu in aktivnostih. 
Premagali ste tipično sramežljivost in dobili nove prijatelje. Mislim, da se vas 
bodo novi slovenski prijatelji za vedno spominjali.

Bili smo zelo veseli, ko smo vas 
opazovali, kako postajate vse 
bolj sproščeni, družabni in za-
bavni.

Celotna fi nska skupina je bila 
zelo prijazna, spoštljiva, aktiv-
na in pozitivna.

Appeli, hvala, da si me naučil 
veliko novega o fi nski kulturi 
in navadah.
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Sedaj pa še pohvale vsaki državi posebej za njihov individualni prispevek, na-
predek in dosežke.

BELGIJA
Jasper, Jahan, Jeffery, Gacem, Gregory in Karim, bili ste veseli in z vsemi ste 
se družili. Vaše znanje tujih jezikov je osupljivo, zato ste se lahko pogovarja-
li z vsemi, celo poljskimi dekleti, kjer so prišle do izraza vaše veščine neverbal-
ne komunikacije.

Karim – bil si zelo prijazen in si pomagal prevajati v delavnicah. Bil si vljuden, 
trudil si se spoštovati večino pravil in pustil si se celo prepričati v ples s sloven-
sko učiteljico, čeprav ne maraš plesati.

Gregory – si zelo radoveden mladenič, zelo odprt in prijazen. Pokazal si veli-
ko zanimanja za vsa področja Slovenije: od kulture do narave. Jeffery – ti si bil 
zvezda plesišča. Vedno nasmejan, tudi ko stvari zate niso bile najboljše, si uspel 
ostati miren in spoštljiv.

Gacem – tudi ti si veliko pomagal pri prevajanju. Čeprav ti spanje s fanti iz dru-
gih držav ni bilo po godu, si uspel to sprejeti in nisi povzročal nobenih težav.
Jasper – ti si bil najmirnejši član skupine, jezikovna ovira je bila zate preveli-
ka. Morda si se naučil, da je znanje jezikov koristno. Spoštoval si večino pra-

vil, nikoli nisi bil nespoštljiv in 
si sodeloval v programu, tudi v 
delavnicah, ki so bile zate ver-
jetno precej težke.

Johan (Jay) – ti si se vedel zelo 
odraslo, imaš odličen smisel za 
humor, kar je vedno prijetno, 
ker osrečuje in sprošča ljudi 
okrog tebe.

9

Daj in vzemi – test s pladnjem

Udeleženci v vaji urijo asertivnost, preko predmetov ozaveščajo lastne 
potrebe, želje in hotenja, ki jih ubesedijo pred drugimi udeleženci.

(Ogledajo si predmete na pladnju, ki jih je toliko kot udeležencev, in na listek 
napišejo, ki so si ga izbrali, in s kakšnim namenom. O izbranem predmetu po-
roča le eden – če je nekdo izbral isti predmet, molči. Nato gredo k pladnju in 
si na znak izberejo vsak svoj predmet. Sledijo povratna sporočila.)



10

Izkustveno gledališče

Na delavnici se bomo najprej osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v 
gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in 
gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam). 
Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno 
utelesila skozi gibalno akcijo, bodo sodelujoči lahko ustvarjalno izrazili tudi 
skozi risanje, pisanje, zvok in glas.

Kot je razvidno iz programa, smo imeli vsak dan veliko aktivnosti. Ena najbolj-
ših je bila vsakodnevna analiza, kjer je imel vsak od sodelujočih priložnost po-
vedati dobre stvari o dnevu in želje po spremembah ali izboljšanju.
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POHVALE

KOORDINATORJA PROJEKTA

Projekt MOVE IT se končuje. Več kot 50 ljudi je skupaj preživelo 7 dni. Družili 
smo se med smučanjem, v delavnicah, skupaj smo plesali in spali.

Tak projekt zahteva veliko prilagajanja od vsakega posameznika in včasih je 
težko že za odrasle, kaj šele za mladostnike z različnimi težavami.

Nekje sem prebral rek: »Učitelji, ki navdihujejo, vedo, da je poučevanje kot 
obdelovanje vrta in da tisti, ki nočejo imeti opravka s trnjem, ne smejo goji-
ti cvetja.«

Mislim, da to lepo ponazarja to, kar smo počeli in želeli doseči s tem projek-
tom. Prepričan sem, da smo dosegli cilje: učili ste se drug od drugega in od nas 
in ko se učimo, so napake neizbežne. Naleteli smo na nekaj trnja, a cvetje v na-
šem vrtu je tako čudovito, da je bilo vredno.

Kot organizator vam moram povedati, da smo zelo veseli, da ste se odločili za 
sodelovanje v projektu. Veseli smo, da smo spoznali vas in vaše voditelje. Naš 
zaključek je, da je bila izvedba projekta odlična – vsi ste popolnoma sodelova-
li, spoštovali pravila, bili ste prijazni do nas odraslih in večino časa tudi drug 
do drugega.

V naši instituciji smo organizirali že veliko smučarskih šol v naravi in verjemite 
mi, da je bil ta projekt prečudovit, to pa zaradi vas. V imenu sebe in svojih so-
delavcev Gordane, Tanje, Katje, Mateja, Snežana, Gregor, Bineta, Dejana, Igor-
ja, Joškota in Jureta se vam lahko le zahvalim in vam čestitam za vaše delo in 
prispevek. Vsak od vas je pripomogel k temu, da je bila to nepozabna izkušnja, 
ki se je bomo vedno spominjali.

Težave so bile minimalne, vaš vsakodnevni prispevek neprecenljiv, nasmejali 
ste nas, naučili ste nas veliko reči o vaših državah, kulturah in sebi.

BILI STE ČUDOVITI!
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SMUČANJE, vodja smučanja MATEJ
Nordijsko smučanje se je zaključilo, vsi učitelji so zadovoljni, da se je konča-
lo brez večjih poškodb. Smučali ste v vseh vremenskih pogojih – zdaj imate 
osnovno znanje, ki je dovolj za osnovno varno smuko, za kaj več potrebujete 
več kilometrov – okrog 10.000. Tisti, ki ste trdo delali, ste dosegli veliko.

Rad bi se zahvalil vsem, ker ste tako dobro skrbeli za opremo; nič se ni izgubilo.
Zahvalil bi se tudi mladinskim voditeljem, ki so nam bili v veliko pomoč, kajti 
skupine smučarjev z različnim znanjem so zelo težavne.

Se vidimo na olimpijskih igrah za zavode v Sloveniji 2020.

11
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Ponedeljek, 20. 2. 2012

Finska
Smučanje
Učenje smučanja, dobri učitelji, nove izkušnje.
Nekaj članov naše skupine si želi preživeti več časa na smučišču.

Delavnice
Masaža je bila prijetna; super je bilo, 
da smo govorili z mladimi iz drugih 
držav, da smo razmišljali.
Upali smo, da bo vsaj en prijatelj v 
skupini.

Splošni vtis
Smučanje je dobro, imamo pa tudi ur-
nik in veliko različnih aktivnosti.
Razpored po sobah; vsak bi želel biti v 
sobi z znancem iz svoje države, želimo 
si več prostega časa, več smučanja.
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BELGIJSKA EKIPA, učitelj Gregor
GREGORY in GACEM sta najbolj napredovala.
KARIM noče smučati, a spoštuje pravila o tem, kje lahko počiva.
JEFFERY se vedno smeji in poskrbi za zabavo vseh.
JAY skrbi za dobre odnose z ostalimi, posebej poljskimi dekleti.

FRANCOSKA EKIPA, učiteljica Katja
Zelo sem uživala z vami, fantje. Ste radovedni in hitri učenci.
Hvala, Anne-Sophie in Julien, za pomoč in motivacijo fantov.
Maxence in Bastien zelo hitro napredujeta in zelo uživata v smučanju.
Hvala, da ste me učili francoščine.
Želim vam vse najboljše.
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POLJSKA DEKLETA, učitelj Bine
Pohvaliti želim Paulino, Patrycyo in Kathy – užival sem v vaši družbi in posta-
le ste dobre smučarke. Znate obvladovati hitrost, predvsem pa sledite pravilom 
in navodilom ter varno smučate. Presenečen sem bil nad Natalijo, ki je smu-
čala vse do sedežnice. Povedati ti želim, da si dobra smučarka, preseči moraš 
strah in se sprostiti. Ni napredka brez padcev. Je pa res, da nekateri radi smu-
čajo, drugi pa plešejo.

PAULINA GORKA, tebe pohvalim za vztrajnost in neprestano dobro voljo.
PAULINA SEMIKOWSKA in PATRYCYA NOVA, vaju pohvalim za napredek 
in vztrajnost.
KATHY (mladinska voditeljica), tebe pohvalim za pomoč in prevajanje.

Vsem bi rad povedal, da 
ste izjemna mlada dekleta. 
Ustvariti znate okolje, kjer se 
vsak počuti sprejetega in lah-
ko pokaže, kar zna.
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Poljska
Smučanje je bilo adrenalinsko, nova izku-
šnja, zabava.

Na avtobusu si želimo poslušati glasbo.
Delavnice so bile zelo zanimive, zabavne. 
Vse delavnice so bile prijetne; bile so krat-
ke, kar je bilo odlično, ker niso bile dolgo-
časne.

Splošni vtis je, da bi bilo veliko bolje, če bi 
bili v delavnicah skupaj po državah: bili bi 
bolj sproščeni in varni. Hrana je odlična, 
postelje udobne in imamo veliko prostega 
časa, kar je čudovito.

Slovenija
Lepo je videti, da ljudje postajajo vse bolj sproščeni. Delavnice nam bodo po-
magale, da bomo laže in več komunicirali med sabo, čeprav je jezik za nekate-
re težava. Vreme ni lepo, a kuharica je krasna in hrana slastna.
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Torek, 21. 2. 2102

Finska
Smučanje je bilo dobro, učitelji super, 
ne preveč dolg dan. Hrana je dobra.
Povorka je bila zanimiva in zabavna.

Opazili smo nekaj kulturnih razlik in 
se pogovorili o njih. Zanimivo je vide-
ti drugačno kulturo.

Poljska
Danes je bilo smučanje veliko bolj-
še, ker je bilo vreme sončno in zdaj že 
znamo smučati. Zahvala gre našemu 
učitelju smučanja, najboljši ste.

Delavnice so bile veliko boljše, ker se zdaj že poznamo. Fantje so zelo prijetni 
in ni nam bilo nerodno.

Najboljši stvari danes sta bila povorka in maskiranje. Zabava je bila odlična.
Hvala fantom za pomoč na smučišču.
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Opazili smo nekaj razlik, a veliko več podobnosti med različnimi državami.
Vsi so bili spoštljivi: tako odrasli kot vrstniki. Vse je potekalo gladko, bilo ni 
nobenih težav.

Najbolj smo uživali v smučanju in druženju, čeprav je bilo vse dobro.
V takšnem projektu bi z veseljem ponovno sodelovali.

FINSKA EKIPA učiteljica smučanja Snežana
Vsi štirje so bili začetniki, danes je tretji dan in so že samostojni. Vsi so bili na 
strmem smučišču – z mojo pomočjo.

Vesela sem, da me vsi moji 
fantje poslušajo, VSI ubogajo 
pravila in navodila.

Predvsem pa uživajo, se veliko 
smejijo in so dobre volje.

Čudovito je delati s takšnimi 
mladostniki.
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SLOVENIJA
Tukaj smo uživali, posebej zato, ker je bilo ogromno športnih dejavnosti. Igra-
li smo košarko zgodaj zjutraj, smučali, plesali, hodili in plezali. Vse države so 
pripravile odlične predstavitve; vsaka je vključila igo ali kviz, zato je bilo zelo 
zanimivo, prav nič dolgočasno.

Delavnice so bile zanimive; ene bolj, druge manj.

Dobili smo veliko novih prijateljev, posebej Fince – najboljši ste!

S spoštovanjem pravil nismo imeli nobenih težav, sporazumevali smo se lah-
ko s tistimi, ki so govorili angleško, in tistimi, ki niso; še dobro, da smo se uči-
li neverbalne komunikacije.

Naučili smo se veliko novega o drugih državah, njihovih kulturah in navadah. 
Opazili smo kar nekaj razlik, a nas niso motile.

Med projektom smo imeli veliko zadolžitev, a smo kljub temu uživali, to je bilo 
za vse nas posebno doživetje.

Na začetku so bili nekateri od nas sramežljivi, a smo se kmalu vsi pogovarjali 
in spoprijateljili z ostalimi.
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Belgija
Smučanje je bilo zabavno, imeli smo odličnega učitelja, na smučišču pa je bilo 
preveč ljudi, kar ni bilo dobro.
Delavnice so bile v redu.
Ljudje so prijazni in imamo se lepo.
Hrana je dobra, a ko pridete v Blegijo, boste videli, da je pri nas boljša.

Francija
Danes je bil za nas dober dan. Srečali smo ljudi na povorki in v delavnicah. Da-
nes se počutimo bolje, ostali nam pomagajo razumeti angleščino. Na smuči-
šču želimo biti vključeni v skupino z drugo državo. V maskiranju nismo uživa-
li, a je bilo zanimivo.

Slovenija
Uživali smo, ko smo vide-
li, kako se vsi veselijo povor-
ke. Veseli smo, da lahko po-
kažemo, kaj je slovenska 
gostoljubnost. Bilo je zelo pri-
jetno videti, kako ste osta-
li uživali v slovenski glasbi in 
igrah.
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Sreda, 22. 2. 2012

Finska
Vreme je bilo čudovito. Nekateri od nas bi želeli več časa na smučišču, ker je 
smučanje zelo prijetno.

Izkustveno gledališče je bilo zabavno. Tudi zaupanje in ravnotežje je bilo za-
bavno in učitelj je bil krasen. Tudi učitelj v delavnici živalski vrt je bil dober. 
Nekateri od nas si želimo več športnih dejavnosti.

Poljska
Želele bi se opravičiti učitelju 
smučanja, ker danes nismo veli-
ko smučale. Obljubimo, da bomo 
jutri boljše in bomo smučale.
Delavnice so super, ne predolge. 
Za Karolino je bilo grozno in tež-
ko, ker ima težave z zaupanjem.
Vse smo utrujene, a se bomo po-
trudile in sodelovale pri aktivno-
stih.

Francija
Kako čudovit dan. Obožuje-
mo smučanje, čeprav smo ra-
hlo utrujeni. Ena ura proste-
ga časa je super, lahko spimo, 
poslušamo glasbo in se pogo-
varjamo s prijatelji. Želimo si 
več športnih dejavnosti. Da-
nes nismo dovolj sodelovali 
na delavnicah, morda bo po 
dobrem spancu jutri bolje. In 
hvala, Katja, za vaše učenje.
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dobila sem občutek, da o našem delu vsi čutimo enako – želimo, da se mlado-
stniki dobro počutijo, kar je vse tukaj omogočalo.

Ponosna sem na to, da počnem vse, kar je v moji moči, da se mladostniki poču-
tijo dobro. V tem pogledu se mi zdi projekt zelo uspešen.

Za zaključek naj povem, da sem se naučila, da je angleščina zelo pomembna, 
česar do zdaj nisem imela priložnosti spoznati. To je edina stvar, ki bi jo spre-
menila.

Zato hvala organizatorjem za vse: organizacijo, kulturo, glasbo, vaš sproščen 
pristop in potrpežljivost. Bilo je odlično.
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Julien
Komunicirati z drugimi je bilo zelo težko. Razumel sem lahko, ampak govor-
jenje je težje.

Odkril sem kulturne pa tudi individualne razlike, kar je bilo lepo. Nisem imel 
težav s spoštovanjem pravil, ker so bila jasna in podobna tem v naši instituciji.
Večino časa sem preživel z mladostniki iz moje države, pa tudi z drugimi de-
kleti in fanti. Na začetku sem bil zelo sramežljiv, ampak so mi vsi pomaga-
li, da sem svojo sramežlji-
vost premagal. Zame je bil 
to zelo dober teden. Mla-
dostniki so postali boljši v 
smučanju. Izkusili so neka 
nova čustva, a so se kasne-
je spoprijeli z njimi in so 
bili potem boljše.

Najlepša hvala za organi-
zacijo, za vse dobre trenut-
ke in kar ste storili za nas.

Anne - Sophie
Lahko sem komunicirala, a ni bilo popolno. Naučila sem se, da je zelo po-
membno govoriti angleško, zato bo to ena izmed prvih stvari, ki jih bom nare-
dila ob povratku domov.

Z nikomer nisem imela nobenih težav, ker so bili vsi zelo prijazni.

Spoštovala sem kulturne razlike. Zdi se mi, da so bile skupine ‘povezane’ in da 
je bila stvar odlično organizirana, časovno je bilo dobro izpeljano, evalvacija ob 
koncu dneva je bila super, da smo lahko poudarili dobre stvari dneva.

Naloge sem z lahkoto opravljala, tudi družila sem se z ostalimi, a če ne bi imela 
takšnih težav z jezikom, bi se spoprijateljila z več ljudmi. Vsi so bili zelo strpni, 
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Slovenija
Vreme je bilo lepo, danes je bil za nas dober dan.
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Četrtek, 23. 2. 2012

Finska
Všeč nam je bilo plezanje. Bilo je super, vsi so sodelovali pri naši igri.
Delavnice in razgovori v njih so bili super.
Ali želi deliti posebno izkušnjo: danes je k njemu pristopilo majhno dekletce in 
govorilo z njim v angleščini.

Poljska
Danes je bilo super, vse dnevne aktivnosti 
smo zdržale brez velikega napora. Seveda 
brez pomoči učiteljev ne bi šlo, najlepše se 
jim zahvaljujemo za pomoč in spodbudo.

Današnje dejavnosti so bile zelo prijetne. 
Posebej lahko pohvalimo masažo. Škoda, 
da je bilo prehitro konec.
Tudi na ostalih aktivnostih je bilo zelo ve-
selo, želimo si, da bi bilo teh dni več.
Nadvse se zahvaljujemo našemu ljubljene-
mu učitelju smučanja Binetu.
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FRANCIJA
Vsa pravila so bila jasna. Spoštovali smo splošna pravila, zaradi tega, ker smo 
hoteli biti prijetna ekipa. Pravila so bila jasna. Zelo pomembno je, da spoštuješ 
druge in da drugi spoštujejo tebe. Hvala vsem, še posebej belgijski ekipi – bili 
so naši vodje in vedno so nam pomagali prevajati.

Za večino je bil projekt zelo uspešna izkušnja.

Med izkušnjo smo se naučili 
veliko stvari o drugih deželah; 
njihova glavna mesta, izraze, 
kako se predstaviš, poskusili 
si bomo zapomniti. Nove igre, 
nove slaščice, med predstavi-
tvijo in tudi med delavnicami. 
Za zajtrk smo dobili slano hra-
no in bili smo presenečeni.

Hvala vam za organizacijo projekta, bila je odlična. Nismo imeli nobenih težav 
s spoštovanjem, bilo je tudi dobro, da smo imeli težave z jezikom; ko se vrne-
mo v Francijo, se želimo učiti angleščino. In obljubimo, da se bomo.

Tukaj smo se imeli zelo dobro, uživali smo v projektu, sicer je bilo prvič, da 
smo šli v drugo državo in preživljali čas z drugimi kulturami, se učili, kako na-
rediti kakšno stvar, in spoznavali razlike med državami. Delati drugače je bilo 
zelo zanimivo.

V soboto popoldan smo igrali nogomet z domačini, kar je bilo zelo lepo, ker 
imamo radi nogomet. Zapomnili smo si smučanje, dekleta, nove prijatelje. Edi-
na stvar, ki smo jo pogrešali, je bilo mesto. Bilo bi ga prijetno videti, a nismo 
imeli dovolj časa. Sodelovali bomo še v podobnih projektih, kot je ta. Hvala 
vam še enkrat.
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BELGIJA
V Sloveniji smo se imeli čudovito. Počeli smo veliko različnih stvari, od športa 
do delavnic, in vse je bilo dobro organizirano.

Večina od nas je uživala v smučanju, hitro smo napredovali, kar je bilo dobro za 
našo samopodobo. To je bila življenjska izkušnja in priložnost za vse nas. Bilo 
je tudi veliko druženja med mladostniki in mladinskimi voditelji, kar je bilo su-
per. Prostori in oprema so bili za takšen projekt krasni.

V naši skupini smo imeli nekaj 
težav, a smo se jih trudili re-
šiti. Veseli smo, da je organi-
zator sodeloval z nami pri is-
kanju rešitev. Kot skupinska 
voditelja sva se morala rahlo 
prilagajati, kajti navajena sva 
projekt organizirati sama, a 
ste bili zelo odprti za povratne 
informacije in predloge.

Bilo je prvič, da sva sodelovala v takšnem projektu, in pripravljena sva na več!!
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Belgija
Smučanje je bilo čudovito.
Masažna veriga je bila dobra in bila nam je všeč. Učitelji so bili super.
Imeli smo nekaj težav s prepiri, a zdaj je vse v redu in želimo se opravičiti.

Francija
Smučanje je bilo danes najbolj-
še, kajti šli smo na novo smuči-
šče, smučali smo hitro in doživeli 
veliko novih čustev. V delavnicah 
smo bolj sodelovali, kajti obožu-
jemo risanje. Hrana je slastna. 
Plezanje je bila dobra zamisel.

Slovenija
Imamo že nekaj prijateljev, počuti-
mo se dobro in zelo uživamo.
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Petek, 24. 2. 2012

Finska
Začetna skupina pri smučanju se je veliko naučila, zdaj so že zelo dobri. Zahva-
liti se želimo vsem učiteljem smučanja. Nekateri fi nski smučarji so dobili do-
voljenje, da smučajo sami. Posebna zahvala Mateju, Gregorju in Sneguljčici.

Sprehod
Hiša je bila zanimiva, razgled pa fantasti-
čen. Denis je bil odličen. Vse najboljše, De-
nis.

Belgijska predstavitev je bila dobra, čoko-
lada izvrstna, kviz pa zelo zanimiv.

Poljska
Natalia se želi zahvaliti učitelju smučanja, 
ker jo je peljal na zahtevno progo. Bilo jo je 
zelo strah, a ji je uspelo. Dve dekleti – Pau-
lina in Patrycia – sta zelo ponosni nase, 
kajti smučali sta na zahtevnem smučišču.
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vo s fanti. Delavnice so bile dovolj kratke, da se nismo dolgočasile. A včasih so 
bile zelo težke.

Na začetku smo imele težave s sramežljivostjo, a je postalo lažje, ko smo se spo-
znali. Med aktivnostmi in delavnicami smo želele pokazati, kako dobre smo.

Najbolje pri smučanju je bilo to, da smo prvič stale na smučeh in nam je uspe-
lo na težkem smučišču. Na to smo zelo ponosne.

Najboljša popoldanska aktivnost je bila Pohorska vas; nikoli ne bomo pozabi-
le slikovitega razgleda.

Najboljša stvar pri predstavi-
tvah držav so bile športne igre: 
bile so nore in zabavne.

Kljub težavam z angleščino 
smo se lahko sporazumevale z 
ostalimi – uporabljale smo go-
vorico telesa in bilo je čudovi-
to.

Caroline se želi vrniti, kajti za-
njo je bil ta projekt kot sanje.

Super je bilo, da so se fantje 
želeli učiti poljskega jezika. Za-
ljubile smo se, zato je bilo za-
res čudovito, zdaj le jokamo.

Nikoli ne bomo pozabile te iz-
kušnje.
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POLJSKA
Pravila so bile popolnoma jasna in imele nismo nobenih težav z njihovim ra-
zumevanjem. V našem zavodu imamo veliko bolj stroga pravila, zato se nam je 
zdelo, da smo na počitnicah.

Nekatera naša dekleta so imela težave s fi nskimi dekleti in niso mogla sodelo-
vati, ker so bila ljubosumna.

Za nas je bilo zelo nenavadno, da so mladinski voditelji pripravljali mize za 
mladostnike – v našem zavodu moramo to početi me, ne odrasli, bilo je zelo 
nenavadno.

Presenetljivo je bilo tudi to, da je v eni državi več narodov.

Mislimo, da so vsi mladostniki iz različnih držav podobni nam – vsi imamo 
enake težave.

Vse mladinske voditelje smo lahko prosile za pomoč, ne le iz naše države; vsi 
so bili vedno nasmejani.

Vse je bilo izvrstno organizirano – imele smo dovolj časa za počitek in zaba-
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Sprehod je bil izvrsten. Najprej smo bile besne, da moramo iti, nato je bilo kra-
sno. Nikoli ne bomo pozabile razgleda. Smo utrujene, a nočemo nazaj na Polj-
sko, kajti tukaj so krasni fantje. Obožujemo jih, zelo so uslužni. Ker imamo 
njih, nam ni dolgčas.

Posebna zahvala našemu učitelju smučanja Binetu, nikoli vas ne bomo pozabi-
le. Najboljši ste in pošiljamo vam velik poljub.

Belgija
Upamo, da vam je bilo vsem 
všeč belgijsko pecivo. Mi smo 
uživali v čudovitem dnevu, 
kajti bil je umirjen.
Zahvaliti se želimo učiteljem 
smučanja, ker se zelo trudijo, 
kar zelo cenimo.

Francija
Kakšen čudovit dan! Hvala za vse dejavnosti, smučanje je bilo zelo težko, a zelo 
zabavno. Popoldne je bilo super in zelo zabavno. Počutimo se dobro.

Slovenija
Bil je prijeten dan; veliko smo 
se fotografi rali na spreho-
du. Kepali smo se in ponosni 
smo na Denisa, ki je bil odli-
čen prevajalec.
Belgijska predstavitev je bila 
super, igra noro zabavna, bel-
gijsko pecivo pa nam je bilo 
zelo všeč.
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Končna poročila

Finska
Pravila so bila jasna in razumljiva. Večina ljudi nas je spoštovala.
Slovenija je zelo podobna Finski.
Naučili smo se veliko neverbalne komunikacije.

Zdaj poznamo nekaj dejstev o drugih državah: ljudje kar pridejo v tvojo sobo ... 
Slovenci so zelo prijazni in zgovorni. Francozi ne govorijo angleško. Nekateri 
mladostniki živijo v zaporu. Poljaki ne govorijo angleško. Učili smo se sloven-
skega jezika in nekaj malega francoskega.

Najbolj presenetljiva stvar je bila verjetno ugotovitev, da Francozi ne splakne-
jo vsakič stranišča za sabo.

Obstajajo razlike: veliko mladostnikov je uporabljalo droge ... Veliko mla-
dostnikov govori več od nas.

Podobnosti: mislimo, da smo najbolj podobni Slovencem.
Mladinski voditelji so bili vedno pripravljeni pomagati, vsi so bili vedno spo-
štljivi in vljudni.
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Gordana in Janez sta bila ves čas krasna.

Organizacija: vse dejavnosti se niso končale pravočasno, kot bi si želeli, a pro-
gram je bil zelo jasen: vedeli smo, kaj se bo dogajalo.
Smučanje je bilo zelo dobro organizirano – smučanja smo se naučili zaradi ja-
snih navodil.

Želje: nekateri od nas smo si želeli več smučanja. Večina ni imela jasnih pri-
čakovanj glede projekta, a smo dobili več, kot smo upali. Večina od nas je raje 
tukaj kot doma, a za nekatere od nas so bile jezikovne in kulturne razlike tako 
težke ...

Lokalni ljudje: spoznali smo jih med povorko in zabavo in bili so zelo prije-
tni.

Najboljše stvari so bile:
Vsi učitelji so bili najboljši!
Govorjenje v delavnicah.
Odbojka in druge igre.
Masažna veriga.
Izkustveno gledališče.
Francoski DVD.
Belgijska igra.
Slovenski ples.
Poljski bonboni.
Vsi so se dobro razumeli.
Povorka je bila dobra.
Prosti čas, ko smo lahko govorili 
z ostalimi mladostniki.
Učenje drugih jezikov.

Ponovno bi sodelovali na podobnem projektu!!! (VSI!). Veliko smo se naučili, 
recimo o drugih kulturah in državah. Ljudje so bili najpomembnejši.


