
Odkrivanje kulturne raznolikosti z učenci in njihovimi starši 
 – srečanje partnerskih šol v Turčiji (21.–25. maj 2018) 

 

V okviru programa Erasmus+ se je 8 delavcev naše šole za teden dni ''preselilo'' v Turčijo. Po kratkem 

postanku v Istanbulu (antični hipodrom, Modro mošejo in Hagijo Sofijo smo si ogledali v času 

ramadana) smo z enega najbolj prometnih letališč na svetu poleteli proti Antalyi, turškemu 

turističnemu središču na sredozemski obali. Pričakalo nas je toplo sonce, osvežilna morska voda ter 

delavski vrvež ob plaži Konyaalti, ki jo želijo prenoviti še pred začetkom turistične sezone. 

 

Gostujoča šola v Antalyi se imenuje po Leyli Kahraman in Sevim Ertenü, ki sta s podarjenim denarjem 

leta 1997 omogočili izgradnjo šolske stavbe. Ta ima 23 učilnic, v katerih 46 učiteljev poučuje 810 

otrok od 10. do 14. leta starosti. Zaradi velikega števila učencev pouk poteka v dopoldanski in 

popoldanski izmeni. Šola leži v osrčju blokovskega naselja, ki malo spominja na Planino. V delo šole so 

močno vpleteni starši, saj nudijo brezplačno učno pomoč in pomagajo pri organizaciji šolskih 

prireditev.  

 

Učenci so se nam ob sprejemu predstavili s plesnimi točkami, zabavno rokersko priredbo in pevskim 

zborom. Na koncu so nas povabili na oder in nas naučili plesati turško kolo. Njihovi starši so nas 

pogostili z dobrotami iz domačih kuhinj. Mize so se šibile pod hladnimi predjedmi s sočno zelenjavo in 

drugimi turškimi specialitetami, mi pa smo jih s slastjo praznili ter raje bremenili stole in svoje 

želodce.  

 

Gostitelji so bili tako prijazni, da so nas vsako jutro s šolskim kombijem počakali pred hotelom ter 

vozili na sestanke, oglede turističnih znamenitosti in večerje. Na sestankih smo se poleg s turškimi 

učitelji srečali tudi s kolegi z naših partnerskih šol iz Romunije in Italije. Vodja projekta Manca Kladnik 

je predstavila in pregledala potek tega dveletnega projekta, ki se končuje septembra 2018. 

Opravljena je bila res bogata izmenjava kulturnih vsebin – otroci so se naučili plesov in običajev 

partnerskih držav, med seboj so si pošiljali novoletne čestitke, zaigrali so dramska besedila narodnih 

pravljic partnerskih držav, udeleževali so se Dadinega likovnega natečaja, izdelovali so plakate o 

partnerskih državah in jih predstavljali sošolcem, nekateri so se med seboj tudi obiskali … Uskladili 

smo še nekatere zadeve, npr. izdajo e-knjige in pripravo končnega videa ter v mešanih skupinah 

pripravili plakate o projektu. 

 

Med odmori smo si ude razmigali tako, da smo z učenci igrali odbojko, nogomet in košarko. Učenci so 

bili veseli naše družbe, mi pa njihove. Prepoteni smo se vrnili v seminarsko sobo, učenci pa nazaj v 

učilnice, nestrpno čakajoč na počitnice, ki se v Turčiji začnejo že drugi teden v vročem juniju. 

 

V prostem času smo se sprehodili po stopnicah amfiteatra v Aspendosu, si pod žgočim soncem 

ogledali ruševine antičnih mest Perge in Side ter hladili v senci dreves ob Manavgatskih slapovih. 

Učitelja telovadbe Metin in Cevdet sta nas odpeljala na krajši pohod do najvišje ležečega svetilnika v 

Turčiji Gelidonya Feneri. Strašila sta nas z dolžino pohoda, zato smo nekateri s seboj zaman nosili 

vetrovke in rezervne nogavice. Ko smo prehitro prišli na vrh, smo bili hribov vajeni Slovenci sprva 

malo razočarani, nato pa so se med nami začela porajati ugibanja o nadmorski višini svetilnika. Če se 

prav spomnim, se je resnični nadmorski višini (271 m) v stavi za čast in slavo najbolj približala vodja 



projekta Manca. Kljub prekratkemu pohodu sta nas Metin in Cevdet potolažila s presenečenjem – 

pravo turško kavo, ki sta jo še vročo skrivala v nahrbtniku. 

 

Turčijo si bomo najbolj zapomnili po prijaznih gostiteljih, uspešnem zaključevanju projekta Odkrivanje 

kulturne raznolikosti z učenci in njihovimi starši ter po videnih znamenitostih pod vročim turškim 

soncem. Kot ekipa smo se močno povezali. Pridobili smo tudi nekaj kilogramov. A nič ne de. Čaka nas 

še dela poln zaključek šolskega leta ;) 

 

Ekipa Erasmus+ v Turčiji smo bili: 

 

Manca Kladnik (vodja projekta) 

Urša Dolar 

Anja Lukančič 

Lea Josipovič  

Robert Novak 

Jože Povšin 

Jaro Torkar 

Mateja Verdir 
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