
                                                                                                                                                                                       

 

COMENIUS PROJEKTNI SESTANEK V SLOVENIJI  

V Comenius projekt z naslovom Recept za življenje v 21. stoletju so vključeni učenci in učitelji naše 

šole, učenci in učitelji z Madžarske, Velike Britanije, Češke, Cipra, Nemčije in Norveške. V tednu od 

13. 4. 2015 do 17. 4. 2015 je našo šolo in Slovenijo obiskalo 32 učencev z Madžarske, Anglije in Češke 

ter 18 učiteljev iz šestih partnerskih šol.  

Prvi dan projektnega sestanka smo naše goste peljali na ogled gradu na Bledu, se sprehodili ob jezeru 

in prosti čas namenili tudi za znamenito blejsko kremno rezino. V popoldanskem času smo se z 

nihalko odpeljali na Vogel, tam pojedli planinsko kosilo in se tudi kepali ter si z razgledne točke 

ogledali lepote Bohinjskega jezera. V torek smo se v dopoldanskem času družili na šoli. Gostje so si 

ogledali naš šolski vrt, ob šolski proslavi so ob glasbi, pesmih ter plesih spoznavali naše ljudsko 

izročilo. V popoldanskem času so spoznavali zgodovino in lepoto Ljubljane. V sredo smo se preko 

Kranjske Gore in Trdnjave Kluže odpeljali v Tolmin, kjer smo skupaj bivali v CŠOD Soča. Ogledali smo 

si Tolminski muzej, čistilno napravo, ribogojnico, prečudovita korita reke Tolminke in Koritnice ter 

eksperimentirali. S pomočjo kemijskega in biološkega analiziranja vode, smo preverjali kakovost vode 

v reki Tolminki, Koritnici, vode v ribogojnici in vode na iztoku iz čistilne naprave. Ugotovili smo, da so 

naše reke izjemno čiste. V petek smo se odpeljali proti Piranu in se sprehodili skozi prekrasno 

mestece. Na poti proti Ljubljani smo se ustavili še v Postojnski jami, ki je naše goste zelo navdušila. 

Zvečer smo se poslovili in predvsem nas učitelje je veselilo, da so se učenci iz štirih različnih držav 

med seboj tako dobro povezali in med seboj navezali prijateljske stike. To je največja dodana 

vrednost projekta. 

Skozi dvoletni projekt, ki se letos zaključuje,  želimo učitelji vseh sedmih partnerskih šol s pomočjo 

številnih aktivnosti in dejavnosti mlade spodbujati, da bi vsi zdravo in kvalitetno živeli, se zdravo 

prehranjevali in ukvarjali s športom, ter pri tem razvijali dobre socialne odnose. Predvsem je 

pomembno, da učenci in učitelji spoznavamo različne kulture, razširjamo in krepimo mednarodno 

sodelovanje, izboljšujemo uporabo tujega jezika in uživamo v medsebojnih druženjih. Verjamemo, da 

so in bodo druženja marsikateremu učencu prinesla prijateljstva in novo širno pogleda na svet. 

Pomembno pa je tudi, da imamo učitelji možnost izmenjave prakse, učnih metod in pristopov. 

Mednarodno sodelovanje s seboj prinaša veliko odgovornost in naši šoli dodano vrednost, saj se 

zavedamo pomembnosti medkulturnega dialoga ter odgovornosti do razvijanja evropske zavesti. Z 

vsako izmenjavo smo obogateni z novo izkušnjo. 
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