
Mednarodne izmenjave na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje 

Mednarodne izmenjave imajo v slovenskem prostoru že kar dolgo tradicijo. Tudi na kočevski gimnaziji si je 

mednarodna izmenjava izborila svoj prostor in čas ter postala stalna in redna oblika dela, saj jo 

organiziramo vsako leto vse od leta 2005/06 dalje. Zasluge za to imajo:  v prvi vrsti učiteljice – mentorice, ki 

verjamemo, da je to izvrstna oblika izkustvenega učenja v povsem avtentični situaciji, saj dijakom odpira 

nove svetove, nove kulture, jim širi obzorje in spodbuja mednarodno odprtost, sprejemanje in spoštovanje 

drugačnosti in je zato neprecenljiva izkušnja za vsakega udeleženca; nato dijaki, ki v sebi nosijo željo po 

odkrivanju novega, sklepanju novih prijateljstev in ki želijo izkusiti življenje svojih sovrstnikov v drugih 

evropskih državah. Poleg dijakov gre seveda velika zahvala tudi njihovim družinam – brez njihove podpore 

in gostoljubja mednarodnih izmenjav ne bi bilo! Zasluge za organizacijo mednarodnih izmenjav gredo tudi 

ga. ravnateljici Meti Kamšek, ki projektu že ves čas stoji ob strani in mu daje svojo podporo tudi v težkih 

časih. Ne nazadnje pa je tu še Občina Kočevje, ki nam vsako leto finančno priskoči na pomoč in nam tako 

omogoči, da lahko projekt izpeljemo na kvalitetno visoki ravni, ne da bi naše dijake in njihove družine 

bremenili še s stroški gostov.  

Mednarodne izmenjave smo na kočevski gimnaziji začeli izvajati v okviru projekta evropski oddelki (zadnja 

generacija je maturirala leta 2013/14); danes pa se mednarodne izmenjave udeležijo dijaki, ki se  v 2. in 3. 

letniku gimnazije odločijo za izbirni predmet kultura in civilizacija (KIC). Izmenjava poteka v dveh delih – v 

2. letniku naši dijaki en teden gostijo vrstnike iz tujine na svojih domovih (v mesecu aprilu ali maju), v 3. 

letniku (meseca septembra) pa naši dijaki preživijo en teden pri družinah svojih sovrstnikov v tujini. Seveda 

sta oba tedna dopolnjena s pestrim programom, ki ga pripravita obe šoli. V vseh teh letih smo obiskali 6 

različnih držav (Litvo, Madžarsko, Turčijo, Češko, Slovaško in Italijo, zadnje tri po dvakrat).  

In v čem je posebnost mednarodnih izmenjav na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje? Predvsem v tem, da je 

priprava programa vezana na pouk kulture in civilizacije in da so tako dijaki neposredno vključeni v pripravo 

programa izmenjave v Sloveniji kot tudi v izvajanje le-tega. Cilj predmeta v 2. letniku je namreč 

spoznavanje domačega kraja in širše regije ter Slovenije: dijake pri pouku  opremimo tako z vsebino kot 

tudi z ustreznim besediščem in spretnostmi  – tako npr. dijaki opravijo vodenje po Kočevju v obliki lova za 

zakladom, vodenje po Ribnici, izpeljejo 2-urni preživetveni tečaj slovenščine (za goste izdelajo tudi 

slovensko – angleški slovarček), pripravijo kulturni program, ob koncu tedna preverijo »znanje« gostov o 

Sloveniji s kvizom, pripravijo pokušino slovenskih sladkih dobrot, itd. Poskrbimo za pester program in 

raznolike dejavnosti: vedno vključimo eno enodnevno ekskurzijo za spoznavanje biserov Slovenije, en dan 

preživimo v prestolnici, en dan v gozdu (brez tega v Kočevju res ne gre, a ne?), kulturne dejavnosti pa 

popestrimo z družabno-športnimi. Seveda je šola tista, ki poskrbi za celotno organizacijo – od iskanja 

partnerske šole, vzpostavljanja stikov med sodelujočimi dijaki, program izmenjalnega obiska in tudi 

organizacijo potovanja v tujino.  

Letos smo od 18. do 25. aprila na šoli in svojih domovih gostili dijake iz italijanskega mesta San Benedetto 

del Tronto. Moto letošnje izmenjave je bil »Put Slovenia on the map« (Postavi Slovenijo na zemljevid), saj 

je bi osrednji projekt pri predmetu KIC (in rdeča nit izmenjave) Kozlerjeva pot: dijaki so pripravili vodnik in 

zgibanko v angleščini (in slovenščini), dramatizacijo, ekskurzijo, izdelali pa so tudi mobile, ki bo krasil staro 

gimnazijsko stopnišče – kot je že tradicija - do naslednje izmenjave, ko le-ta dobi novo preobleko. Seveda 

sedaj že vsi težko pričakujemo drugi del, ki ga bomo preživeli v Italiji. Da je bilo druženje pestro, polno in 

intenzivno, so pokazale in dokazale tudi solze ob slovesu – ne le dijakov, tudi njihovih mam. 
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