
Neprecenljiva izkušnja dijakov GSŠ Kočevje 

Vrsto let Gimnazija in srednja šola Kočevje sodeluje v mednarodnem projektu Erazmus+, 

mobilnost dijakov -praktično usposabljanje.  Vpetost dijakov v mednarodni projekt prinaša  

veliko vrednost ne samo za posameznika, ampak za celotno šolo, lokalno skupnost in družbo. 

Ugotavljamo, da dijaki izboljšajo svoje jezikovne kompetence v tujem jeziku, spoznavajo 

različne kulture, pridobijo praktične izkušnje in vpogled v primere dobrih praks v tujini, širijo 

mrežo poznanstev, pridobijo samozavest in iznajdljivost, za mnoge dijake pa je to celo prva 

pot brez staršev v tujino. S pridobitvijo sredstev smo v začetku šolskega leta 25 dijakom in 

dijakinjam programov trgovec, mizar, oblikovalec kovin, ekonomski in strojni tehnik 

zagotovili tri tedensko praktično usposabljanje v tujini, natančneje, na jugu Španije, v Malagi. 

Naša mednarodna izkušnja se je pričela 22. septembra. Po pristanku v Malagi nas je pričakala 

predstavnica partnerske organizacije Euromind.  Nastanili smo se v hostlu, za katerega lahko 

trdimo, da je kar hotel s štirimi zvezdicami, kajti poleg vse postrežbe, ki so nam jo nudili, je 

hostel imel še bazen, sobo za ples, muziciranje, družabne prostore … Kmalu smo ugotovili, 

da smo s seboj vzeli premalo kratkih hlač in majic. Vseskozi smo se namreč greli na prijetnih 

27 do 33 stopinj Celzija. Prvi dan je bil namenjen ogledu delovnih mest, kjer so dijaki 

spoznali svoje delodajalce in mentorje. Strojni tehniki so svoje delovno mesto opravljali v 

avtomobilskih mehaničnih delavnicah, kjer so poleg CNC naprav spoznali tudi znanja iz 

hidravlike in energetike, kovinarji orodjarji so opravljali delo v manjših obrtniških delavnicah, 

kjer so opravljali različna dela: varjenje, rezanje, CNC obdelava, piljenje, recikliranje 

avtomobilov. Trije dijaki mizarske stroke so delo opravljali v podjetju, ki se ukvarja z 

izdelavo lesenih čolnov. Dijaki so tri tedne pod vodstvom mentorja izdelovali pravi čoln. 

Dijaki programa trgovec so svoje veščine nabirali v malih butičnih trgovinah z oblačili, 

medtem ko so dijaki iz programa ekonomski tehnik bili razdeljeni na različna delovna mesta 

in sicer, recepcija hotela, logistično poštno podjetje ter v pisarni organizatorica izvedbe 

projekta Euromind. Dijaki so z delom večinoma začenjali med 8.00 in 9.00  ter končali med 

14.00 in 15.00 uro. Popoldanski čas je bil namenjen ogledom in prostočasnim dejavnostim, 

kot je kopanje v Sredozemskem morju. 

Dnevi so hitro minevali in z mislimi smo bili že v domači Sloveniji. Zadnji dan so nam 

predstavniki partnerske organizacije podelili certifikate o opravljeni praksi. Navdušeni smo 

bili nad ocenami delodajalcev, saj je bila večina le teh maksimalno visoka. Dijaki so dobili 

vpogled v špansko kulturo,  hkrati pa se je od njih zahtevalo prilagajanje in samostojnost ter 

uporaba tujega jezika v vsakdanjem sporazumevanju.  Morda si nekateri dijaki ob vpisu na 

našo šolo niti predstavljali niso, da bodo lahko v času izobraževanja opravljali delo v tujini. 

Delodajalci so bili navdušeni nad njimi in jim celo ponujali službo po končanem 

izobraževanju. Zakaj pa ne, morda pa jih pot odnese tja. Naj zaključim z mislijo: »Če človek z 

zaupanjem sledi svojim sanjam in se trudi živeti tako, kot si je zamislil, bo doživel uspeh, ki si 

ga ni mogel prej niti predstavljati. (Henry David Thoreau) 
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