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Navdušilo me je srečevanje z učitelji z vzhoden Evrope. Navdušila sta me zakonca iz Poljske, 

ki imata montessori šole po hribih - "montessori mountain".  Njuna prva šola je bila 

podružnična šola, ki pa so jo zaprli. Zdaj je njunih šol po Poljskem že veliko. Sama imata 7 

otrok, 6 svojih in še posvojeno deklico z dowovim sindromom. Ravnatelj iz Ukrajine mi je 

povedal, da je na nejgovi šoli 2000 otrok in da je v razrdeu, npr. 1. razredu 35 - 40 učenev.

Tudi Koroška je zelo lepa in me je ponovno očarala, še posebej pogled z Magadlenske gore.

Lepo se je bilo srečati in pogovoriti tudi s slovenskimi učitelji, ki smo bili skupaj na srečanju

SIESC priporočma vsem učiteljem. Škoda se mi zdi, da učitelji v Sloveniji ne vedo zanj.

                                                                                                                               Mateja Ipavec



SIESC BI PRIPOROČIL VSEM UČITELJEM

Ukrajinec, Oleksii udeleženec letošnjega srečanja v Tinjah,bi priporočil udeležbo na srečanju 

SIESCa  vsem učiteljem. ''Tu srečaš mnogo enako mislečih ljudi, s katerimi lahko deliš svojo 

vero, krščanske vrednote in upanje za napredek človeštva''. Oleksii je direktor šole s približno 

2000 učenci. Zaupal nam je, da svojih staršev ni videl že več let, ker živijo pod ruskim 

nadzorom.''Preveč nevarno je prestopiti mejo,''je povedal.

Upanje. Prav vsi ga potrebujemo, da ga bomo delili naprej. Upanje in ljubezen poučujejo tudi 

na albanski šoli Hčere Kristusa Kralja. Obiskuje jo 4% katoličanov, 20% pravoslavnih, ostali 

so muslimani, ki so izbrali imenovano šolo zaradi vrednot.Irida je pedagoški vodja na šoli, ki 

ima vrtec, osnovno in srednjo šolo in verjame, da se ljubezen s šolajočih otrok seli v družine 

in naprej.

Na letošnjem srečanju SIESCa nas je okoli 50 udeležencev iz 11 držav delilo izkušnjo 

bratstva. Avstrijski kolegi  so nam pokazali Deželno hišo v Celovcu zelo povezano s 

slovensko zgodovino. V sredo zvečer smo prisluhnili oktetu Suha, ki bo kmalu praznoval 40 

let obstoja. Člani so večinoma učitelji, zavedni Slovenci, ki so svoje pesmi predstavljali v treh

jezikih.

Ste že slišali za noriško kraljestvo? Peljali smo se na Magdalenenberg kjer je arheološki park 

z mnogimi izkopaninami, na vrhu gore pa prelepa cerkev posvečena Heleni in Mariji 

Magdaleni.

Dopoldanska predavanja so bila tudi zelo bogata in jih bo vredno prebrati na spletu. Kako se 

znajde vzgojitelj v Avstriji, če otrok ne zna niti par besed Nemško? Kako srednješolski 

učitelj, če se mu učenka poroči sredi leta?

Svet se spreminja. Kako srečni smo, da vse izročamo v Božje roke. V kapeli prosvetnega 

doma Sodalitas, kjer smo bili nastanjeni, smo se topili v zlatnini mozaika p Marka Rupnika in 

lepoto Svete trojice, svetega Modesta, svete Heme Krške, Blaženega Antona Martina Slomška

in množico drugih nebeščanov delili z našimi kolegi.

 V prostem popoldnevu pa večjezično plavanje v blMagdaižnjem jezeru.


