
Dijaki GSŠ Kočevje prek Atlantika na Tenerife 

 

      V mesecu februarju je kljub nestanovitni epidemiološki situaciji Gimnazija in srednja šola 

Kočevje izpeljala  projekt v okviru programa Erasmus + , v sklopu katerega so 4 spremljevalke in 9 

dijakov programov  prodajalec in ekonomski tehnik odšli  na 3-tedensko praktično usposabljanje z 

delom (PUD) v Španijo, in sicer na otok Tenerife. 

     Res je, da že drugo leto živimo v drugačni realnosti – dneve in življenje prilagajamo koroni. A 

življenje se zaradi tega ne sme zaustaviti, zato smo se v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje odločili, da 

bomo letos izpeljali mobilnost Erasmus+. 

    Tako se je 16. februarja  začelo potovanje na otok Tenerife, ki je globoko v Atlantskem oceanu, na 

pol poti med Afriko, Evropo in Ameriko. Po srečnem pristanku so se dijaki najprej nastanili v 

prekrasnem hotelu Masaru in se  seznanili s partnersko organizacijo – FU International Academy. 

   Dijaki so bili razporejeni na delo  na področju digitalnega marketinga. V sklopu spletnega 

marketinga so vsak dan od ponedeljka do petka 6 ur spoznavali nova programska orodja, se učili 

spletne prodaje, izdelave reklamnega gradiva, urejanja  fotografij, izdelave podcastov in blogov. Ob 

zaključku projekta  pa so pridobljeno znanje predstavili z lastnimi izdelki. 

   Celoten tečaj oziroma praksa je potekala v angleškem jeziku, mentorji pa so bili specialisti za 

posamezno področje in sodelavci FU Academy.  

      Ob koncu so vsi dijaki prejeli potrdila Europass. To so  verificirani certifikati v mednarodnem 

merilu, ki potrjujejo  udeležbo v projektu Erasmus+,  hkrati pa jim je v šoli priznano praktično 

usposabljanje z delom. 

 Konci tedna so  bili namenjeni  počitku in strokovnim ekskurzijam, v sklopu katerih so si dijaki 

ogledali enega najvišjih vulkanov v Evropi  El Teide, se ustavili v etnološki vasi La Orotava, svojo 

ljubezen do rastlin nadgradili v botaničnem vrtu Palmeras in zaključili obiske v prekrasnem živalskem 

vrtu Loro Park, v katerem so od blizu videli najbolj zanimive, eksotične in redke živali ter uživali v 

predstavah delfinov, ork, papig, pingvinov in opic. Ostali prosti čas  so  namenili poležavanju ob 

bazenu, kopanju v Atlantskem oceanu, igranju namiznega tenisa, organiziranih turnirjev s 

profesoricami spremljevalkami ter ob večerih igranju družabnih iger in sprehodov. Med vikendi so se 

dijaki lahko izkazali tudi s svojim kuharskim znanjem  in  razvajali profesorice in soudeležence 

projekta. Lahko rečemo, da so naši ekonomisti tudi  na tem področju  pravi kuharski mojstri. 

Po treh tednih  je  sledilo vračanje proti domu.  Veseli smo, da so  na rodna tla  prišli  čili in zdravi, 

prepričani, da to ni zadnja tovrstna izkušnja, zato  se že pripravljamo na nove aktivnosti, ki jih bomo 

zelo kmalu (v septembru) izvedli  na Portugalskem,  kamor bomo peljali 27 dijakov programa mizar, 

trgovec, kovinar orodjar in strojni tehnik. 

      Nataša Tekavec, koordinatorka projekta Erasmus+ 

 


