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»Nemčija me je navdušila z mešanico kultur kot 

tudi z njihovo gostoljubnostjo in sprejemanjem 

drugačnih od sebe. Nikoli si nisem mislila, da se 

v dvanajstih dnevih lahko toliko naučim in 

spoznam. Ljudje so zelo prijazni in odkriti in 

dobila sem občutek, da so nas radi sprejeli med 

sebe. Za izmenjavo bi se odločila še enkrat, saj 

me navdušuje spoznavanje novih držav, ljudi in 

kultur.«  

Špela Trop  

 

»Res sem hvaležna, da sem se prijavila na to 

izmenjavo. Pridobila sem veliko novih izkušenj in 

spoznala veliko novih stvari, zato upam, da se 

bom takšnih izmenjav lahko udeležila še kdaj.« 

Maca Eržen 

 

»Izmenjava je izpolnila moja pričakovanja. Zdi 

se mi, da mi bo koristila v nadaljnjem življenju, 

saj sem pridobila nove izkušnje in doživela 

stvari, ki niso vsakdanje. Všeč mi je bilo, da smo 

imeli ravno pravšnje razmerje med obveznimi 

vsebinami in prostim časom.«  

Iza Arnšek 

 

»Zanimivo je bilo videti, na kakšen način se 

izobražujejo naši vrstniki v drugih državah. V 

Nemčiji sem bila pred to izmenjavo le nekajkrat, 

a še to le za en dan, zato je bilo zanimivo 

preživeti toliko časa v neznani državi. Bolj kot je 

teh dvanajst dni šlo proti koncu, več nemškega 

jezika sem razumela. O Nemčiji imam sedaj tudi 

na splošno boljše mnenje, kot sem ga imela pred 

mobilnostjo. Tudi o Nemcih sem v veliki večini 

dobila dober vtis - zelo so prijazni, ustrežljivi in 

vedno pripravljeni pomagati.«   

Katja Palovšnik 
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Med poukom v šoli 

Ogled kobilarne Marbach  

Kaufmännische Schule Geislingen je v času 

od 12. do 23. marca 2017 gostila 10 dijakinj 

gimnazijk (Ana Leben, Lea Zupan, Maja 

Dolžan, Klara Jenko, Iza Arnšek, Katja 

Palovšnik, Manca Eržen, Špela Trop, Polona 

Adlešič, Elizabeta Mokorel), ki so bile 

vključile v pouk na šoli in so pridobile novo 

znanje in izkušnje s področij marketinga in 

podjetništva. V pomoč sta jim bili učiteljici 

spremljevalki Jana Koritnik in Lenka Žigon, ki 

sta bili aktivno ali posredno vključeni pri 

aktivnostih.  

V okviru programa so dijakinje pridobivale 

podjetnostjo kompetenco, izboljšale so znanje 

nemškega jezika in razvijale medkulturno 

kompetenco. Aktivnosti so bile organizirane v 

obliki pouka na šoli v oddelkih ekonomske 

gimnazije in ekonomskega tehnika (učne ure, 

praktične delo v simulacijskem podjetju) in z 

delom na terenu: strokovni ogled tovarne WMF 

v Geislingenu, kulturni in zgodovinski ogledi v 

mestih Geislingen in Ulm - razstava umetnika 

Billa Wilkinsa; ogledi največje katedrale na 

svetu, zgodovinskega mesta Esslingen am 

Neckar, deželnega muzej in mestne knjižnice v 

Stuttgartu. Na ogledu kobilarne Marbach so 

preko razgovora z vodičem spoznali zgodovino 

kobilarne in razpravljali o razvojnih in 

turističnih možnostih kobilarne. Pobliže so 

spoznali marketinški pristope, načine 

sodelovanja z lokalno skupnostjo ter se urili v 

nemškem jeziku.  

Udeleženci mobilnosti v šoli 

Srednja šola leži v zvezni deželi Baden 

Württemberg, ki izobražuje poklice na 

področjih ekonomije, podjetništva, trgovine in 

logistike. Njihovi programi se izvajajo na nivoju 

poklicnega in splošnega izobraževanja. 

Izobraževanje poteka tudi v dualnem sistemu 

(kombinacija teorije in prakse), razen v 

oddelkih poslovne gimnazije. Učni načrti in 

težišča izobraževanja so prilagojeni zahtevam 

gospodarstva, vajenci se v obratih strokovno 

izobražujejo ali opravljajo praktični pouk, 

medtem ko imajo v šoli splošne in teoretične 

predmete. To poudarja praktično poklicno 

usmerjenost, ki omogoča dijakom vpogled v 

gospodarske panoge in izkušnje v poklicih, za 

katere se izobražujejo. 


