
 

 

 

 

 

 

 

Obiskali smo šolo na Malti 
Prvi teden v aprilu se je učiteljev OŠ Franceta Prešerna Kranj v okviru projekta Erasmus+ 

Medkulturno povezovanje za bogatejše znanje (ICEE) odpravilo na enotedenski obisk Malte, 

z namenom opazovanja dela tamkajšnjih učiteljev in načina dela v šoli, kjer imajo med učenci 

več priseljencev kot domačih otrok. Bili smo gostje na šoli St. Clare Gzira Primary School. 

Obisk je bil za nas zelo zanimiv in poučen. Vsak dan smo bili prisotni pri pouku dveh različnih 

skupin, od najmlajših v vrtcu do najstarejših, torej 6. razreda, saj je v tej šoli to najvišji razred, 

nato učenci nadaljujejo šolanje na višji stopnji na sosednji šoli.  

Presenetili sta nas samostojnost in organiziranost učencev, ki si malico in kosilo nosijo od 

doma, si ju sami pripravijo in pospravijo za seboj. Pouku zelo mirno sledijo in naloge zelo 

samostojno in hitro rešujejo. Šola nima možnosti zunanjega igrišča, tako da se učenci družijo 

in igrajo v treh atrijih z umetno travo. Najbolj pa smo bili presenečeni nad dejstvom, da imajo 

vsi učenci v vrtcu in šoli uniforme in sicer vsak učenec dobi po eno poletno in eno zimsko 

uniformo. Zanimiv občutek je, ko se med sprehodom po šoli srečuješ z enako oblečenimi 

otroki. 

Delo učiteljev je podobno našemu, edina posebnost je ta, da kljub svojemu jeziku pri pouku 

govorijo angleško, da jih razumejo prav vsi učenci, ki tudi sami tekoče govorijo in pišejo 

angleško. Prihajajo z vseh koncev sveta in so med seboj zelo strpni in prijateljski. Pri pouku 

uporabljajo veliko interaktivnih gradiv in različnih metod dela. Njihovi oddelki so polovico 

manjši od naših, kar se pri delu z učenci zelo pozna. 

Popoldneve smo izkoristili za raziskovanje naravnih lepot Malte, delno 

tudi s pomočjo domačih učiteljev. Sicer precej naporen, a res poseben 

in poučen obisk smo zaključili po enem tednu in se polni vtisov vrnili 

domov. Veseli smo, da smo imeli priložnost spoznati nekoliko drugačen 

šolski sistem, vendar ob vrnitvi domov vseeno spoznamo, da je doma 

lepo in nam je naš način dela vseeno ljubši. 

 

https://www.erasmusplus.si/


 

     

 

     

 

     

 


