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Na Srednji tehniški šoli Šolskega centra Kranj ob pouku pripravljamo raz-
lične dejavnosti za naše dijake, učence osnovnih šol in druge obiskoval-
ce. Vsako leto organiziramo različne kulturne in športne dogodke, stro-
kovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, pripravljamo različne delavnice za 
učence, tečaje za odrasle. Organiziramo tečaje tujih jezikov, krožke, ki so 
večinoma povezani z izobraževalnimi programi, ki jih ponujamo. Dija-
ki se lahko udeležijo krožkov elektronike, krožka izdelave računalniške 
igre v okolju UNITY, CNC programiranja, Arduino programiranja, Android 
programiranja, matematičnega krožka, tečaja nemščine, ruščine ipd.
Dijake pripravljamo tudi na različna tekmovanja, na katerih dosegajo 
odlične uspehe in prejemajo najvišja priznanja v državi in tudi zunaj 
meja. Že nekaj let pa izvajamo tudi mednarodne  izme-
njave dijakov v okviru projekta ERASMUS+. Naši dijaki 
odhajajo na izmenjave v različne države, kjer opravljajo 
praktično usposabljanje. Prav tako prihajajo tuji dijaki 
k nam. Doslej smo organizirali izmenjave na Finskem, 
v Makedoniji, na Danskem, v Belgiji, v Italiji in Estoniji. 
Udeleženci takšnih izmenjav v dveh, treh ali celo štirih 
tednih bivanja v tujini spoznajo delček tuje dežele, nji-
hovo kulturo, njihov izobraževalni sistem, dodobra se 
seznanijo z delom v podjetjih. Dijaki imajo možnost 
spoznati jezik države, v katero potujejo, večina pa zelo 
dobro govori angleško ali nemško in s sporazumevan-
jem nimajo težav. Spoznavajo vrstnike, njihove navade, 
navežejo prijateljske stike in jih marsikdaj ohranijo tudi 
po končanem šolanju. 
V letošnjem šolskem letu so se naši dijaki udeležili 
izmenjav v Estoniji, Belgiji, Italiji in na Danskem. Sku-

pino izbranih dijakov navadno pospremita učitelja 
spremljevalca, ki poskrbita, da dijaki varno prispejo v 
državo gostiteljico. Z dijaki ostaneta nekaj dni, uredi-
ta formalnosti v partnerski šoli, obiščeta gostitelje. Po 
nekaj dneh se dijaki sami dobro znajdejo, za njih pa skr-
bijo koordinatorji v šoli, dijaškem domu in v podjetju. 
Dijakom, ki se udeležijo takšne izmenjave, to predstav-
lja neprecenljivo izkušnjo. Postanejo bolj samozavestni, 
saj se morajo v tujini tudi potruditi in sami poiskati pot-
rebne informacije. Pri tem se odlično znajdejo. Domov 
se vračajo polni zanimivih vtisov, izkušenj in različnih 
doživetij in z željo po ponovni poti v tujino. Izkušnja iz 
tujine jim pomaga tudi pri iskanju zaposlitve. Pomem-
bno je, da se udeleženci izmenjav zavedajo, da v tujini 
predstavljajo sebe, šolo in tudi državo. Zato izberemo 
tiste, ki se izkažejo pri pouku, sodelujejo pri raznih deja-
vnostih v okviru šole in zunaj nje.

MEDNARODNE IZMENJAVE SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE


