
 
 

Drugo mednarodno srečanje  

Šola Kasim Sacide Ener Ortaokulu, Adana, Turčija, od 18. do 22. marca 2019 

Kot je bilo dogovorjeno na prvem srečanju koordinatorjev na Islandiji, smo se drugič srečali na turški 

šoli v petem največjem turškem mestu Adana, ki je središče istoimenske province. V mestu živi več 

kot milijon in pol prebivalcev. Šola je stisnjena med večstanovanjskimi stolpnicami in živi v sožitju z 

okolico. Šola od začetka sodeluje v programih Erasmus+; trenutno imajo na šoli dva tovrstna 

programa. V šoli je nekaj več kot 1200 učencev, v oddelkih jih je več kot štirideset, pouka pa imajo 

v dveh izmenah. 

Drugega kratkotrajnega skupnega usposabljanja smo se udeležile naslednje strokovne delavke 

šole: koordinatorka Svjetlana Urbančič, učiteljica slovenščine in francoščine, Mateja Feltrin Novljan, 

učiteljica slovenščine in OPB, Vanja Jordanov, učiteljica likovne umetnosti in OPB, Andreja Vidmar, 

učiteljica slovenščine, Jasna Camlek, vzgojiteljica in učiteljica v OPB, Simona Novak, učiteljica 

razrednega pouka. 

Prvi dan nam je šola gostiteljica pripravila bogat kulturni program s petjem, glasbo in plesom. Sledili 

so ogledi šole in udeležba pri odprtih urah pri pouku. Predstavili smo svoje legende, bajke, pravljice 

in pripovedke. Sledile so delavnice, v katerih smo spoznavali turško dediščino: izdelava oz. 

poslikava lesenih in marmoriranje papirja s turškimi motivi. Koordinatorji smo pregledali, kaj smo že 

naredili in delali načrte za prihodnje srečanje v Litvi. V milijonskem mestu Adana smo obiskali tudi 

zasebno šolo Gundogau. 

  

Šola Kasim Sacide Ener Ortaokulu v Adani 



 
 

 

 

Šola gostiteljica je pripravila kulturni program s plesom ... 

... petjem in glasbo. 



 
 

  

Pouk angleščina na turški šoli 

Na omenjeni turški šoli je v oddelku več kot 40 učencev. 



 
 

 

Turški učenki sta predstavili legendo o Shahmaran. 

Slovenska koordinatorka je predstavila slovenskega povodnega 
moža. 
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Likovna delavnica 

Tulipan, nastal v omenjeni likovni delavnici 



 
 

 

Z leve: Mateja Feltrin Novljan, Andreja Vidmar, Simonita Novak, Jasna Camlek, Svjetlana 

Urbančič, Vanja Jordanov – zadaj mošeja v Adani 

Vodstvo turške šole in koordinatorka so podelili potrdila o udeležbi slovenskim učiteljicam. 



 
 

 

Obiskali smo zasebno šolo Gundogdu v Adani 

  

Ekskurzija v Kapadokijo 
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Göreme je naselje med pravljičnimi skalnimi formacijami v 
Kapadokiji, v zgodovinski pokrajini Turčije. 



 
 

 

Cerkev svetega Petra v Antakiji – ena od najstarejših krščanskih cerkev 


