
INTERVJU 

O potovanju na Severno Irsko; St. Patrick's Primary School v Crossmaglenu

 
osebni arhiv 

Tri učiteljice z OŠ Polje:  Petra Mikeln, Sergeja Apat in Lucija Glas so se v okviru projekta ERASMUS+ 

(Zmorem sam) med zimskimi počitnicami udeležile sledenja na delovnem mestu na St. Patrick's  

Primary  School na Severnem Irskem.  

V okviru novinarskega krožka sem jim zastavila par vprašanj, na katera so mi prijazno odgovorile. 

 

PETRA MIKELN 

1.  Zakaj ste se odločili za to potovanje? 

Zato, ker sem si že dolgo časa želela videti, kakšen je pouk na osnovni šoli v kakšni drugi državi. 

2. Ali lahko na kratko opišete primerjavo naše in njihove šole? 

Prva razlika je v tem, da v Združenem kraljestvu prej začnejo s šolo, ko so stari 5 let. Osnovno šolo 

obiskujejo sedem let, z dvanajstimi leti pa že gredo v srednjo šolo, ki je obvezna. Šolo morajo vsi 

obiskovati do šestnajstega leta. 

  



3. Ali lahko primerjate naše ter njihove učence? 

Zdi se mi, da so si učenci povsod po svetu bolj ali manj podobni. Nekateri so bolj zavzeti za delo, drugi 

manj, nekateri bolj navihani, drugi bolj sramežljivi, nekateri bolj aktivni pri pouku, drugi manj. So nas 

pa tako kot učitelji tudi učenci na St. Patrick's Primary School v Crossmaglenu zelo lepo sprejeli in imeli 

tudi ogromno vprašanj za nas – glede šole, pouka, učencev … Navdušeni so bili nad tem, da se v naši 

šoli učenci preobujejo in nosijo copate, ter nad tem, da nimamo šolskih uniform. 

4. Kakšna so dela učiteljev na Irskem? 

Dela učiteljev na Severnem Irskem so podobna kot dela učiteljev pri nas. Njihova glavna naloga je 

poučevanje, kar seveda vsebuje in zahteva tudi popoldanske priprave na pouk. Poleg tega dežurajo na 

igriščih v času odmorov ter sodelujejo tudi pri drugih dejavnostih, ki potekajo na šoli, npr. vodijo pevski 

zbor, orkester, dramski krožek, športne dejavnosti … 

5. Kaj ste se novega naučili? 

Izvedela sem predvsem veliko novega o šolskem sistemu na Severnem Irskem in konkretno o poteku 

pouka in dela na šoli, ki smo jo obiskale. Med opazovanjem pouka sem lahko vlekla vzporednice s 

poukom pri nas; ob razlikah, ki sem jih opazila, pa razmišljala o tem, ali bi morda lahko takšen način 

dela učinkovito vpeljali tudi pri nas. Spoznala sem na primer njihov način poučevanja angleške abecede 

in učenja zapisa besed. Opazila sem, da res veliko delajo po skupinah, in sedaj razmišljam, kako bi lahko 

to prenesla v svojo prakso. Zelo všeč mi je bil tudi njihov sistem spodbujanja branja – tudi glede tega 

razmišljamo, na kakšen način bi lahko vpeljali nekaj podobnega pri nas, da bi čim več učencev 

spodbudili k branju. 

6. Ali nam lahko opišete izkušnjo Irske? 

Enotedenska izkušnja obiska šole na Severnem Irskem je bila enkratna. Resnično me je prevzela 

gostoljubnost in odprtost ljudi, ki tam živijo. Hvaležna sem jim, ker so si res vzeli čas za nas in 

potrpežljivo odgovarjali na vsa naša vprašanja. Pokazali so nam ne samo življenje in utrip na šoli, ampak 

nam približali svojo kulturo in državo. Imele smo priložnost spoznati njihovo glasbo, njihove plese in 

lepote njihove dežele. Zares neprecenljiva izkušnja. 

 

SERGEJA APAT 

1. Zakaj ste se odločili za to potovanje? 

Za potovanje sem se odločila, ker smo se v lanskem šolskem letu s sodelavkami prijavile na mednarodni 

evropski projekt Erasmus+. Projekt je bil odobren, dobili smo nepovratna sredstva za izobraževanja in 

sledenja na delovnem mestu. Za Irsko smo se odločile, ker smo dobile kontakt ravnatelja iz St. Patrick's 

Primary School v Crossmaglenu. 

2. Ali nam lahko na kratko opišete primerjavo naše in njihove šole? 

Naša šola je v primerjavi z njihovo predvsem večja. Prav tako kot mi se soočajo s prostorsko stisko, ki 

so jo rešili tako, da so poleg šole postavili nekaj kontejnerjev, ki so jih preuredili v učilnice. Tako morajo 

učenci ob morebitni menjavi učilnice tudi ven. Šola je nižja in podolgovata, ima zgolj pritličje in prvo 

nadstropje. Dolgi hodniki so bogato okrašeni z izdelki učencev. Jedilnica je združena z večnamenskim 

prostorom, v katerem potekajo tudi razne prireditve. Nimajo takšne avle kot mi, niti ne prostora, kjer 

bi naenkrat lahko bili vsi učenci šole hkrati.  



3. Ali lahko primerjate naše ter njihove učence? 

Irski učenci se od naših že na zunaj razlikujejo po tem, da nosijo uniforme. Šole na Irskem so pretežno 

katoliške, kar pomeni, da je v sam učni proces vključen tudi verski pouk. Tako učenci molijo pred in po 

pouku ter pred kosilom. Njihova osnovna šola 

traja od 4. do 11. leta. Velik poudarek dajejo 

maternemu jeziku (angleščini) – predvsem 

branju, imajo pa tudi nekaj oddelkov, kjer se učijo 

irski gelski jezik. Učenci se tako pri štirih letih že 

učijo brati in pisati. Poudarek je tudi na športu 

(vsak odmor izkoristijo za športne aktivnosti), 

likovni in glasbeni umetnosti (skoraj vsak učenec 

ali poje ali igra kak instrument) ter matematiki. 

Vsi učenci so v šoli od 9.00, ko se začne pouk, do 

15.00, ko se pouk za vse zaključi. Podaljšanega bivanja ni. Vmes sta dva večja odmora. 

4. Kakšna so dela učiteljev na Irskem? 

Naloge in dela učiteljev so podobna kot v Sloveniji. Učitelji sledijo učnemu načrtu in ciljem, ki jih učenci 

morajo usvojiti. Veliko učiteljev na šoli ostane še nekaj časa po pouku, da pripravijo vse potrebno za 

naslednji dan pouka. Nimajo tedenskih sestankov, kot jih imamo učitelji na naši šoli. Ravnatelj jim na 

belo tablo v zbornici napiše tedenski razpored dela. V razredu je lahko tudi do 35 učencev, kar je zelo 

veliko, in zato je praviloma v razredu poleg učitelja prisoten tudi asistent, ki učitelju pomaga. 

5. Kaj ste se novega naučili? 

Naučila sem se: 

- da je včasih času treba preprosto dati čas; 

- da je pomembno, kako kakovostno učenec nekaj ustvari in ne kako hitro; 

- da bi morali biti bolj sproščeni in spontani. 

  6. Ali nam opišete izkušnjo Irske? 

Irska je zelo lepa, zelena dežela, ki bo vedno ostala zapisana v mojem srcu. Že iz letala te razveseli 

pogled nanjo. Narava je očarljiva ob vsakem letnem času, pogled na zeleno pokrajino pa je pomirjujoč. 

Glavno mesto je živahno vsak dan v letu, sicer pa je čutiti mirnejši utrip življenja, kot ga doživljam v 

Ljubljani. Predvsem so me navdušile irska prijaznost, ustrežljivost in pripravljenost pomagati. Pozitivno 

pa me je presenetila tudi njihova kulinarika. 

 

LUCIJA GLAS 

1. Zakaj ste se odločili za to potovanje? 

V šolskem letu 2018/2019 smo se na šoli vključili v projekt Erasmus+. Projekt se imenuje Tudi jaz 

zmorem, njegov cilj pa je poiskati in na šoli vpeljati nove načine spodbujanja bralne, naravoslovne in 

računalniške pismenosti.  V tem in naslednjem šolskem letu se bomo učitelji, vključeni v ta projekt, 

udeležili več izobraževanj in sledenja na delovnem mestu (tj. opazovanja pouka).  

Tri učiteljice smo se med zimskimi počitnicami udeležile sledenja na  delovnem mestu na osnovni šoli 

St. Patrick's Crossmaglen na Severnem Irskem. Na šoli smo lahko spremljale pouk, se pogovarjale z 

njihovimi učitelji in učenci ter spoznale njihov šolski sistem. Šola, ki smo jo obiskale, zelo spodbuja 



branje in uporabo tabličnih računalnikov, zato smo tam dobile veliko idej za pouk pri nas. To je bil cilj 

našega potovanja. Poleg tega pa smo lahko spoznale še irsko kulturo in način življenja.  

2. Ali lahko na kratko opišete primerjavo naše in njihove šole? 

Osnovna šola, ki smo jo obiskale, 

ima približno 450 učencev, kar je 

nekoliko manj kot pri nas. Šolo 

obiskujejo otroci od 4. do 11. leta. 

To imenujejo osnovna šola – pri nas 

bi temu rekli razredna stopnja. 

Starejši otroci (12–16 let) obisku-

jejo šolo, ki jo imenujejo srednja 

šola in je prav tako obvezna – pri nas 

bi temu rekli predmetna stopnja.  

S poukom začnejo ob 9.00, končajo 

pa ob 14.00 ali 15.00. Vmes imajo 

odmor za kosilo, ki traja 45 minut, 

ter več krajših odmorov. Podaljša-

nega bivanja pri njih nimajo. Na 

Severnem Irskem sta dva uradna jezika, angleški in irski, vendar je angleški precej bolj razširjen. Na šoli 

imajo nekaj oddelkov, v katerih poteka pouk tudi v irskem jeziku.  

Verjetno bo bralcem še posebej zanimivo, da tam učencev ne ocenjujejo. Številčno ocenjevanje se 

začne šele na srednji šoli. Kljub temu se učenci vsako leto zelo trudijo usvojiti vse učne cilje.  

3. Ali lahko primerjate naše ter njihove učence? 

Največja razlika med učenci je, da tam začnejo obiskovati prvi razred že pri štirih letih. Pri teh letih se 

že začnejo učiti črke in številke!  

Zanimivo je tudi to, da otroci v šoli nosijo uniforme. Tako kot naši otroci, so tudi tam prijazni, vljudni, 

radovedni in motivirani za pouk. Zelo radi berejo. Radi imajo svojo šolo in do nje čutijo pripadnost. 

Otroci se tam v velikem številu ukvarjajo z glasbo. Običajno igrajo njihovo tradicionalno glasbo. 

Podobnost med našimi in njihovimi otroki je tudi to, da imajo zelo radi šport. Izmed vseh športov imajo 

najraje irski nogomet. Otroci na naši šoli imajo sicer na voljo precej več športov. 

4. Kakšna so dela učiteljev na Irskem?  

Učitelji na Severnem Irskem imajo enake obveznosti kot pri nas. V šoli izvajajo pouk od 9.00 do 15.00. 

V času, ko so prosti, se pripravljajo na pouk, popravljajo zvezke, pripravljajo gradivo, urejajo učilnico in 

snujejo nove ideje. Se pa učitelji, tako kot pri nas, v učilnici pogosto prelevijo v psihologe, sodnike, 

varnostnike, animatorje in še kaj.  

5. Kaj ste se novega naučili? 

Na šoli smo videle veliko zanimivih načinov opismenjevanja in spodbujanja branja. Dobile smo veliko 

idej za izvajanje pouka pri nas. Zelo nam je bila všeč uporaba IKT pri pouku.  

6. Ali nam lahko opišete izkušnjo Irske? 

Severna Irska je država, ki premore čudovito naravo in zanimivo zgodovino. Imele smo priložnost 

spoznati izjemno gostoljubne in prijazne ljudi. Ogledale smo si tudi nekaj znamenitosti. Ali ste vedeli, 



da so Titanik zgradili v Belfastu, največjem mestu Severne Irske? Morda vam bo zanimivo na spletu 

pobrskati, kako je nastal Giant's Causeway.  

Severno Irsko trenutno veliko omenjajo v medijih tudi zaradi meje z Republiko Irsko in nekateri otroci 

s te šole prihajajo tudi iz Republike Irske. Povprašajte svoje učitelje, kaj je razlika med Severno Irsko in 

Republiko Irsko.  

  

 

Za novinarski krožek spraševala, zbrala in uredila: Klara Peterlin Geiger, 8. a.  

 


