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22 dijakov programa strokovne 

gimnazije se nas je v aprilu odpravilo 

na 13 dnevno usposabljanje na 

Poljsko. Ob prijavi smo, poleg 

zahtevanih obrazcev, oddali tudi 

svoj življenjepis v obliki CV-ja in 

svojo karierno mapo.  

 

Slika 1: Gostujoča šola na Poljskem 

Usposabljanje je potekalo v 

sodelovanju s tamkajšnjo šolo, ki je 

usmerjena v kmetijstvo, 

naravovarstvo in veterino, in je po 

stroki precej podobna naši.  
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Nastanjeni smo bili v kraju Nakło 

nad Notecią na severu Poljske. 

Usposabljanje, ki je potekalo od 17. 

do 29. aprila, je zajemalo 

spoznavanje poljske kulture, 

njihovega načina življenja in 

spoznavanje njihovega učnega 

sistema.  

 

Slika 2: Skupina dijakov, ki se je udeležila usposabljanja 

Poskusili smo nekaj njihovih 

tradicionalnih jedi, se spoznali z 

njihovo denarno valuto – zlotami in 

se naučili nekaj poljskih besed.    
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Projekt 

»Pejmo na Poljsko/GimBC-Po«, 

mobilnost dijakov 

strokovne gimnazije BC Naklo na 

poljsko šolo 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 

Samostrzelu. 



Ogledali smo si tudi nekaj mest – 

Torun, Gdansk in Krakaw – ter veliko 

znamenitosti in zanimivosti. Bili smo 

v planetariju, živalskem vrtu in tudi v 

toplicah. Ogledali smo si tudi nekaj 

tamkajšnjih kmetij, kjer se ukvarjajo 

z vzrejo različnih živali.  

 

Slika 3: Gdansk s severnim morjem v ozadju 

Imeli smo tudi kup športnih 

dejavnosti: od odbojke pa do golfa, 

dvakrat pa smo zvečer, namesto v 

hotelu, jedli ob kresu nad katerim 

smo si sami spekli večerjo.   
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En dan pa smo preživeli pri družinah 

dijakov šole, ki nas je gostila. Vsi so 

nas zelo lepo sprejeli, saj so vsi zelo 

gostoljubni in prijazni do 

obiskovalcev. Zdelo se mi je super, 

da smo se pomešali z njimi, saj so 

tako med nami nastale močne 

prijateljske vezi. 

 

Slika 4: Jaz in sošolka Urša pri družini 
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Projekt je v celoti financiral evropski 

sklad Erasmus+, ki financira šolske 

izmenjave in podobne projekte.    

 

Slika 5: Torun 

Zelo sem vesela, da sem imela 

možnost, se udeležiti takega 

projekta. Na zanimiv in zabaven 

način sem se ogromno novega 

naučila, bolje in od bližje spoznala 

Poljsko ter navezala stike v tujini. Zdi 

se mi, da so taki projekti velika 

prednost naše šole, saj se dijaki 

lahko učimo tudi zunaj šolskih klopi. 

Erasmus+ projekti so zakon!    
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Izdelala: Zala Filipič, 3. M, strokovna gimnazija 


