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Veseli smo, da smo se tudi letos v začetku junija z dvema skupinama dijakov programa 
ekonomski tehnik Srednje šole Josipa Jurčiča odpravili v Firence in pobrateni Hirschaid, kjer so 
izbrani udeleženci EU projekta Erasmus Plus (prej Leonardo da Vinci) izvajali delovno prakso v 
različnih podjetjih, spoznavali tujo deželo in kulturo ter seveda tamkajšnje prebivalce. 

V Hirschaidu smo obeležili tudi 10. obletnico prvega tovrstnega projekta. Gostitelji so nas med 
drugim povabili tudi na večerjo, na kateri je bilo izrečenih veliko pohvalnih besed in obujanja 
prijetnih spominov iz vseh preteklih let. Poleg naših dijakov in spremljajočega učitelja so bili 
zbrani tudi župan, bivši ravnatelj realne šole in predstavniki podjetij, v katerih so dijaki delali. 

 

 

S sodelovanjem v tem projektu so si dijaki v obeh državah izboljšali svoje poklicno znanje, 
znanje jezikov in predvsem spoznali drugačno kulturno okolje. Opravljali so komercialna, 
administrativna in druga dela v turističnih, industrijskih in drugih podjetjih. 

Poleg tega so se udeležili nekaterih strokovnih ekskurzij in izletov v bližnja mesta (Firence, 
Berlin, Bamberg), si ogledali kulturne in naravne znamenitosti, pri katerih so lahko sami 
neposredno zaznali utrip tujih dežel. 

Dijaki so bili seveda zadovoljni z bivanjem v tujini in menijo, da je bila to za njih zelo koristna 
izkušnja v vseh pogledih in jo priporočajo tudi naslednjim generacijam programa ekonomski 
tehnik. Naši gostitelji so bili z njimi zelo zadovoljni, tako z zadostnim znanjem jezika kot 
odnosom do dela. 

Za celotno izvedbo projekta, pripravo udeležencev, številno potrebno dokumentacijo in druga  
opravila, organizacijo prevoza in bivanja ter ovrednotenje rezultatov projekta je poskrbela 
šola.  

Vsi, ki se boste še odločili za šolanje v programu ekonomski tehnik na naši šoli, boste lahko 

imeli enkratno priložnost za sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih vsako leto izvajamo v 

zanimivih krajih širom Evrope, kjer na Srednji šoli Josipa Jurčiča poskrbimo za pridobivanje 

neprecenljivih izkušenj in prijetno počutje vseh udeležencev. 

      Igor Gruden, koordinator projektov Erasmus Plus 


