
POGOVOR Z RAVNATELJICO MILENO VIDOVIČ 

 

Potem ko so nas sodelujoči učenci in gostje ob iz Turčije, Grčije in Poljske že seznanili s svojimi 

izkušnjami in vtisi, smo se odločili, da za mnenje povprašamo tudi gospo Mileno Vidovič, ravnateljico 

naše šole, ki nam je z velikim veseljem odgovorila na vsa naša vprašanja. Povedala nam je, da te 

nepozabne izkušnje nikakor ne obžaluje. ☺☺☺☺ 

 

Vam je žal, da naša šola sodeluje v projektu Comenius? 

Menim, da je za vse sodelujoče  to ena nepozabna izkušnja, zato mi vsekakor ni žal.  Ravno nasprotno. ☺  

Imate mogoče kakšne probleme z jezikom? 

Ker angleščine ne uporabljam ravno vsak dan, sem se morala osredotočiti na govor, večjih problemov pa 

ni bilo. ☺ 

Ste se mogoče naučili kakšne nove besede? 

Poljske besede iz izkušenj že malo poznam, grški ravnatelj pa me je presenetil, saj zelo dobro govori tudi 

srbski jezik in tako sva se najlažje sporazumela kar v srbščini. ☺ 

Imate namen tudi drugo leto našo šolo vključiti v projekt Comenius? 

Projekt Comenius je načeloma dvoletni projekt, zato bomo v projektu Comenuis vsekakor sodelovali tudi 

drugo leto.  To je za vse nas neka nova in nepozabna izkušnja. Glede na to, da je za ta projekt potrebnih 

ogromno priprav, bom seveda spodbujala k sodelovanju tako učitelje kot učence. Že danes upam, da 

bodo še hoteli sodelovati. V tako dodatno delo seveda ne moreš nikogar prisiliti. A kjer je  volja, se zmore 

vse. ☺  

Ste že obiskali kakšno od  držav, iz katerih so naši gostje? 

Poljsko sem že obiskala, Turčije pa zaradi nepredvidenih dogodkov žal nisem mogla, ko sem to 

načrtovala. Imam pa vsekakor namen katero izmed njih še obiskati.  ☺ 

Katera od njih  vam je najbolj blizu?  

V bistvu me je pozitiven odziv Turčije zelo presenetil. Na začetku  sem namreč mislila, da bodo bolj 

zadržani, vendar so me res presenetili. So zelo komunikativni, radovedni , zelo radi sprašujejo …  Bilo je 

prijetno presenečenje. ☺  

Naši učenci in učitelji našim gostom obisk vrnili.  Ali boste šli tudi vi z njimi? 

Vsekakor imam namen obiskati vsaj koga izmed njih. ☺ 



Smo mi edina šola na območju Domžal, ki sodeluje pri projektu Comenius? 

Po podatkih, ki jih imam, je v podobnem projektu sodeluje OŠ Dob,  Občina Domžale pa organizira še nek 

podoben projekt imenovan Comenius regio, ki pa ni enak kot naš. ☺ 

Ste imeli pri pripravah projekta  kaj težav? 

Kakšnih posebnih zapletov ravno ni bilo, vendar je bilo kar nekaj dela in priprav. Treba se je bilo prijaviti, 

nato poiskati države, s katerimi bi sodelovali in podobno. V začetku je kazalo, da bo poleg Turčije, Grčije 

in Poljske naša partnerica  tudi Italija, vendar je žal sodelovanje tik pred zdajci odpovedala. Vse ostalo pa 

je steklo po pričakovanjih. ☺ 

Kaj pa finančna sredstva?  Ste imeli z zagotovitvijo sredstev kaj težav? 

Za sodelovanje pri projektu vsekakor dobimo nekaj finančnih sredstev, ki pa jih moramo znati pravilo 

razporediti, saj je ta denar namenjen za projekt, ki traja 2 leti. ☺ 

Bi vi sami spremenili potek programa? 

Sama vsebina srečanja se mi zdi aktualna, povratne informacije so za zdaj pozitivne, tudi gostje so 

zadovoljni. Mogoče je edino malo 'nerodno' to, da pri projektu sodelujejo učenci različnih starosti. Med 

njimi je kar nekaj let razlike. Verjetno bi bilo še bolje, če bi sodelovali s svojimi sovrstniki. ☺ 

Kdo se je domislil idej za delavnice? 

Pomagale so nam že predhodne izkušnje – sodelovanje s šolo v Bosni. Ideje se vsekakor podali tudi 

učitelji. 

Ko ste še vi obiskovali osnovno šolo, ste imeli tudi možnost izmenjave? Ste sodelovali? Vtisi! 

Ko sem še jaz obiskovala osnovno šolo,  so bile obšolske dejavnosti nekoliko okrnjene, vendar smo bili 

kljub temu vključeni v t.i. pobratenje , v katerem sta sodelovala takratni 7. in 8. razred (današnji 8. In 9. 

razred). Obiskal smo učence v Srbiji (podobno kot sedaj) in tudi oni so obiskali nas. Bilo je nekakšno 

bratsko druženje v bivši skupni državi. ☺  

 

Spraševali sta: Anja Oršič in Nina Rihtar, 9.a 


