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Zanimivosti

Mateja Rant

Na stojnicah v avli ekonom-
sko-trgovske šole se je mi-
nuli petek na hišnem sejmu,
ki so ga pripravili že osmo
leto zapored, predstavilo de-
vet učnih podjetij. Ponujala
so vse od prehrambenih iz-
delkov pa do turističnih
aranžmajev, med najbolj ob-
iskanimi pa je bila stojnica
podjetja Sladki greh. Obis-
kovalcem so med drugim

postregli s palačinkami in
čokoladno torto.
V okviru učnih podjetij, je
pojasnila ravnateljica Nada
Šmid, dijakom omogočijo si-
mulacijo dela v pravem pod-
jetju. "Naučijo se ustanoviti
podjetje in razdeliti delo zno-
traj podjetja ter sklepati po-
sle, saj trgujejo tudi z drugi-
mi učnimi podjetji v Sloveni-
ji," je pojasnila Nada Šmid in
dodala, da tako uporabijo vse
znanje, ki ga pridobijo v okvi-

ru strokovnih predmetov.
Vsako leto se učna podjetja
predstavijo tudi na hišnem
sejmu, na katerem potem iz-
berejo tri najboljša. Letos sta
bili to poleg že omenjenega
Sladkega greha še podjetji
Šmarnica in Knjigarna hit.
Sejem so letos popestrili s
številnimi spremljevalnimi
dejavnostmi. Igor Štamulak
je na okrogli mizi predstavil
poklic igralca, dijaki so lahko
prisluhnili tudi predavanju

Potovanje na Tenerife. Pri-
pravili so še turnirje v malem
nogometu, odbojki in namiz-
nem tenisu ter z različnimi
dogodki zaznamovali zaklju-
ček projektnega tedna na
temo ravnanja z odpadki.
Med drugim so izdelali koše
za zbiranje plastenk, pridru-
žili pa so se tudi akciji Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu.
Prav tako bodo sodelovali pri
dobrodelni akciji zbiranja za-
maškov za Mašo in Mirka.

Sladki greh najbolj vabljiv
Učna podjetja kranjske ekonomsko-trgovske šole so se znova predstavila na hišnem sejmu učnih podjetij.

Ob stojnici podjetja Sladki greh so se marsikomu pocedile sline.Dijaki se pripravljajo na večjezični spektakel. I Foto: Gorazd Kavčič Dijaki so se potrudili, da so bile stojnice privlačne na pogled.
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V okviru projekta Comeni-
us na ekonomski gimnaziji
Esic Kranj nadaljujejo s 
pripravami na večjezično
predstavo Marseille skozi
stoletja. 
V začetku tedna so zato nji-
hovi dijaki gostili vrstnike
in njihove profesorje iz
Francije, Španije in Mad-
žarske. To je bilo že drugo
srečanje v okviru omenje-
nega projekta, po besedah
koordinatorke projekta Ma-
rije Vreček Sajovic pa je
bilo znova namenjeno štu-
diju skupnih prizorov. V
predstavi bodo dijaki več-

inoma nastopili v jezikih
ostalih treh držav, s kateri-
mi sodelujejo pri projektu,
le delček bodo odigrali v
maternem jeziku, je še po-
jasnila Marija Vreček Sajo-
vic. 
Vrstnikom iz omenjenih
treh držav so ob tej pri-
ložnosti razkazali našo pre-
stolnico in mesto Kranj,
kjer jih je sprejel tudi žu-
pan Damijan Perne. V sre-
do so se skupaj odpravili na
Madžarsko, oktobra pa se
bodo srečali še v Španiji.
Končni spektakel bo v Fran-
ciji, in sicer maja 2011 v
sklopu praznovanja dneva
Evrope. 

Tokrat gostitelji kranjski dijaki

Podprogram LdV odgovarja na učne potre-
be posameznikov in delodajalcev ter bogati
ponudbo poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja, podpira povezovanje socialnih part-
nerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v
znanje delovne sile in izvedbo evropskih poli-
tik. Vse aktivnosti podprograma so mednarod-
ne narave.
Cilj programa je podpirati pridobivanje in
uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za
opravljanje poklica, povečati število in kako-
vost mednarodnih usposabljanj in povečati za-
posljivost posameznikov in njihovo vključenost
na evropski trg dela. Program podpira izobra-
ževalne organizacije, podjetja pri mednarod-
nem sodelovanju, izboljšavah kakovosti, uva-
janju inovacij in povečanje privlačnosti poklic-
nega izobraževanja in usposabljanja. 

Akcija partnerstev Leonardo da Vinci od leta
2008 naprej povezuje izobraževalne organi-
zacije, podjetja in socialne partnerje pri sode-
lovanju v administrativno manj zahtevnih pro-
jektih. 

Vsebina dvoletnih projektov se mora navezo-
vati na tematiko poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Partnerstva vključujejo medna-
rodno sodelovanje in lokalne aktivnosti, lahko
gre za pripravo novih projektov ali nadaljeva-
nje sodelovanja v okviru drugih projektov.

Rezultati partnerstev so lahko: dokumen-
ti, programi in sporazumi, ki omogočajo traj-
nejše oblike sodelovanja, skupni izdelki
(konstrukcije, tehnične naprave, stroji), izva-
janje (dela) programa usposabljanja, pripra-
va na zahtevnejše podvige (večstranske pro-
jekte oz. večje projekte mobilnosti) in izdela-
va študij, itd.
Drugo srečanje partnerjev v okviru projekta
CaRps se je odvijalo v Kranju.
Srečanje je potekalo od srede, 10., do petka,
12. marca 2010. Organizator srečanja je bil
Tehniški šolski center Kranj.

Teme srečanja so bile:
- Kompetenčni in Medpodjetniških centri
- postavitev HTEC tehniških izobraževalnih
centrov specializiranih za CNC
- razvoj evropsko primerljivih učnih modulo za
področje robotike in CNC
- mobilnost dijakov, študentov, učiteljev in
ostalih zaposlenih v okviru projekta
- nadgradnja projekta s pomočjo sredstev
Norveškega sklada
- o e-poštni povezavi med partnerji v projektu.

Udeleženci srečanja smo se pogovarjali o po-
stavitvi, razvoju in možnostih financiranja delo-
vanja Kompetenčnih, Medpodjetniških cen-
trov in sorodnih centrov v Nemčiji, Litvi, na
Švedskem in Norveškem.

Organizacija, financiranje, zagonska sredstva
in prihodki v obdobju polnega obratovaja so bila
področja, na katerih so razmere v deželah part-
nericah več ali manj podobne. Ugotvili smo na-
mreč, da so, kljub deklariranim razvojnim priori-
tetam, taki in podobni centri po pričetku obra-
tovanja bolj ali manj prepuščeni trgu.

Izjema je trenutno HAAS Tehniški izobra-
ževalni center.
Predstavnik švedskih partnerjev je pred-
stavil novosti glede spodbujanja razvoja
in promocije HTEC na Švedskem s po-
udarkom na postavitvi dveh centrov, ki bo-
sta dijakom in študentom nudila možnost
seznanitve z modernimi tehnologijami
predvsem na področju strojništva.
Centra sta locirana na dveh šolah: Bäcka-
dalsgymnasiet v Jönköpingu in John Bauer-
gymnasiet v Värnamu).
Haas Automation, ki je iniciator, ustanovitelj in
financer teh centrov, bo v prihodnje ustanovil
okoli 200 podobnih centrov v Evropi in svetu.

Razvoj štirih učnih modulov za področje
robotike in CNC za poklicno in srednje
strokovno izobraževanje je bila osrednja
tema srečanja. 

Sodelujočim smo predstavili način poučeva-
nja za področje robotike in CNC. Predstavili
smo jim moderno opremljen laboratorij za me-
hatroniko, jih seznanili s strukturo in vsebino
modulov za robotiko in praktično uporabo pri-
dobljenega znanja. V tan amen so dijaki in štu-
dentje pod mentorstvom prof. Tomislava Ca-
njuge programirali in postavili avtomatizirano li-
nijo v katero so vključili robotsko calico. Part-
nerji iz Škofje Loke pa so pripravili primer po-
učevanja s področja CNC.
Dogovorili smo se, da skupaj s partnerji obli-
kujemo evropsko sprejemljive module za obe
področji, saj v projektu poleg šol sodeluje tudi
inštitut za tehnologijo iz Kaunasa in predstav-
niki norveških in švedskih podjetij in podjetja
iz Litve, ki to tehnologijo uporabljajo pri njiho-
vem delu oziroma jo razvijajo.

Osrednji temi srečanja so bili namenjeni tudi
ogledi podjetij, ki uporabljajo najmodernejšo
tehnologijo.
- LTH v Škofji Loki
- Iskra Merilne naprave in 
- EL ART - Škofja Loka, s katero Tehniški šol-
ski center odlično sodeluje na področju me-
hatronike, predvsem na področju razvoja učil.
Ena od tem srečanja, ki je aktualna in za-
nimiva za vse udeležence, je seveda tudi
mobilnost, ki bo osrednja tema naslednje-
ga srečanja v Nemčiji.
Frank March iz Leonardove pisarne v Thürin-
gennamu je predstavil Program mobilnosti 
Leonardo da Vinci. Dogovorili smo se da do
naslednjega srečanja pripravimo plan izme-
njave za dijake, študente, profesorje in druge
zaposlene iz partnerskih šol. V okviru projek-
ta bomo vzpostavili e-poštno povezavo, za po-
stavitev katere poskrbi Lithuanian Regional
Research Institute. Vsak od partnerjev poskr-
bi, da bodo na strani partnerjev sodelovali vsaj
dva od sodelujočih v projektu.
Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo, da 
je potrebno project nadgraditi s sredstvi
Norveškega sklada in k sodelovanju pova-
bili RRA za Gorenjsko - BSC Kranj, ki se je
vabilu odzvala.
Naslednji sestanek partnerjev bo v Nemčiji od
9. do 11. septembra.

Partnerji v projektu CaRps - Leonardo 
Partnerstva:
Norveška: Osteroy Manufacturing Industry
Association, Osteroy upper secondary scho-
ol, Mjos Metallvarefabrikk AS
Slovenija: Technical School Centre Kranj,
School Centre Škofja Loka
Švedstka: Ravema AB
Nemčija: Technical School of 
Unstrut-Hainich Kreises, VHS-Bildungswerk
in Thüringen GmbH, WBZ Mühlhausen,
LEONARDO-Office Thuringia 
Litva: Lithuanian Regional Research 
Institute, UAB STEVILA

Ivan Brajdič, vodja MIC pri TŠC Kranj
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