
UDELEŽENKE MLADINSKE IZMENJAVE O SVOJI IZKUŠNJI 
 
“Na tako izmenjavo sem se prijavila prvič, zato sploh nisem imela, 
predstave kako bo to izgledalo. Potovali smo z vlakom. Zame je bila to 
neka nova izkušnja, saj se nisem nikoli na tako dolge razdalje peljala z 
vlakom. Ko smo prispeli v Hamburg, smo spoznali še druge udeležence 
izmenjave iz Nemčije in Francije. Ni trajalo dolgo, da smo se spoznali in 
stkali nova prijateljstva. Čez cel teden, smo se pogovarjali in ustvarjali na 
teme kot so na primer enakopravnost, svobodno izražanje, svoboda do 
hrane in pitne vode, itd. Na te teme smo risali plakate, ustvarjali ''naš 
planet'' ter tudi posneli filmček, kar nam je predstavljalo kar velik izziv, 
saj filmček ni smel biti predolg, posneti smo ga morali v dveh prostorih 
brez ustavljanja. Seveda smo imeli tudi prosti čas za spoznavanje mesta 
Hamburg, ki je zelo zanimivo ter lepo pristaniško mesto. En dan je bil 
rezerviran tudi za obisk obalnega mesta in piknika na plaži. Čeprav ni bilo 
tako zelo toplo smo se imeli super. Na izmenjavi so se stkala tesna 
prijateljstva, zato je bilo kar hudo, ko smo se mogli posloviti. Definitivno 
jih ne bom nikoli pozabila. Najlepše je bilo ko smo se zvečer skoraj vsi 
zbrali v skupnem prostoru in se dolgo v noč družili. Izmenjava je bila 
veliko nad mojimi pričakovanji. Lahko rečem da je bila to najboljša 
odločitev do sedaj. Res smo se imeli dobro in bila sem zelo žalostna, ko je 
napočil dan odhoda. Zelo smo se povezali in nikoli ne bom pozabila tega 
tedna. Všeč mi je bilo, da nas na izmenjavi ni bilo preveč, in da smo se 
med seboj vsi poznali. Pohvaliti moram tudi mentorje, ki sploh niso nič 
težili in so bili z nami res prijazni. Izmenjavo res priporočam vsem, ne 
boste obžalovali te odločitve, vam garantiram.” Brigita, 17 
 
»Ko sem se prijavila na izmenjavo, nisem vedela kaj me čaka, kajti 
prejšnje leto, ko sem šla na izmenjavo, sem bila dokaj razočarana in zato 
nisem hotela imeti tokrat visoka pričakovanja. O sami izmenjavi lahko 
rečem, da je bila super. Od igric pa do aktivnostih v skupinah pa učenja 
jezikov, vse mi je bilo zanimivo in zabavno. Od same izmenjave tokrat 
nisem dosti pričakovala, ker nisem hotel biti razočarana, zato pa me je 
vse še bolj navdihnilo, od same organizacije pa do pozitivne energije in 
družabnosti. Skozi izmenjavo sem se naučila veliko novih besed in pa tudi 
drugačen pogled na druge, saj si nismo enaki (npr. različen sistem v 
šolah). Na izmenjavi sem spoznala veliko novih ljudi, s katerimi sem 
ohranila stike. Izmenjava mi je bila zelo zanimiva, nova izkušnja ki se jo 
bom vedno spominjala, in zato jo priporočam vsakemu in takoj bi se je 
ponovno udeležila.« Vanja, 17 
 
 
»Ko sem se prijavila na izmenjavo najprej nisem vedela kaj pričakovati. 
Namreč lansko leto sem bila prvič na izmenjavi z Erasmus + in nisem bila 
preveč navdušena, zato letos nisem imela visokih pričakovanj... Ampak po 
že parih dnevih v Hamburgu, sem bila povsem navdušena. Uživala sem v 
res zabavnih delavnicah in igricah, spoznavanju novih prijateljev in res je 
bilo lepo videti kako se organizatorji izmenjave trudijo, da bi se udeleženci 



iz Francije, Nemčije in Slovenije imeli čim lepše in se čim več naučili v 
tako kratkem času. Všeč mi je bilo to, da so nam že drugi dan voditelji 
tako zaupali, da so nas pustili same raziskovat mesto. Tam smo morali v 
mešanih skupinah s pomočjo aplikacije reševat naloge in pri tem smo se 
zelo zabavali. Naučila sem se kaj je res pomembno v življenju in da 
moramo ceniti kaj imamo. Skozi razne delavnice smo se naučili res veliko 
stvari in tudi osnove nemškega, francoskega in slovenskega jezika. 
Spoznali smo veliko novih prijateljev. Najbolj sem se povezala s 3 
Francozinjami (Emmo, Oriane in Morgane), še posebej z Morgane, ki je 
bila moja sostanovalka. Z Morgane smo se res zelo povezale in si pišemo 
skoraj vsak dan. Ves teden se je nekaj dogajalo, tako da besede dolgčas 
nismo poznali. Tako lepo izkušnjo bi priporočila res vsem!« Eva, 17 


