
 

  

 

Dijaki SŠTS se učijo rusko 
 
Kako organizirati informativni dan, da bodo bodoči dijaki res dobili odgovore na svoja vprašanja in 
pomisleke? Da bodo dobili občutek, kaj bo odločitev za določeno vrsto šolanja pomenila za njihovo 
življenje. Da se bodo z informativnega dne vrnili prepričani, da so našli pravo šolo zase in so se odločili prav.  
 
Naš Informativni dan februarja 2016 je bil res nekaj posebnega. Seveda smo učitelji poskrbeli za 
predstavitev programov, organizacije in delovanja šole in seveda so naši dijaki odgovarjali na vprašanja 
bodočih dijakov in njihovih staršev, opisovali življenje na šoli, delo pri pouku ter v učilnicah in delavnicah 
prikazovali delovanje in uporabo naprav in opreme. V avli in po hodnikih šole so se predstavljala podjetja in 
tudi tam se je ustavil marsikateri učenec. 
 
A tokrat smo šli še korak dlje – v okviru informativnega dne smo za vodilne predstavnike institucij in 
gospodarstva organizirali okroglo mizo, kjer smo govorili o stičnih točkah in možnostih nadaljnjega 
sodelovanja s ciljem, da mladim kadrom omogočimo čim boljše zaposlitve in nadaljnji razvoj v stroki. Ker se 
skupina dijakov naše šole fakultativno uči ruski jezik (kot tretji tuji jezik!) smo v želji, da bi dijakom 
predstavili dobre izkušnje in priložnosti za uspešno delo doma in v tujini, na srečanje povabili tudi 
veleposlanika Ruske federacije v Republiki Sloveniji, dr. Dokuja Zavgajeva. S tem povezan organizacijski 
zalogaj (nekaj protokola, snemalne ekipe različnih televizij) smo uspešno premagali. Ne samo da so dijaki v 
ruskem jeziku pozdravili visoke goste, še robota smo naučili pisati po rusko!  
 
 
Vtisi naših gostov so nadvse pomenljivi. Dr. Uroša Roso, izvršnega direktorja družbe Akrapovič, je navdušilo 
vzdušje, ki ga je bilo v času ogleda zaznati med dijaki. Dr. Tomaž Jurejevčič, Hella Saturnus Slovenija, je 
menil, da je morda škoda, da imena »Litostroj« ni več v nazivu šole, saj je to sinonim za znanje, ki ga nadvse 
uspešno izvažamo, obenem pa je poudaril, da rezultati šole navdušujejo. Dr. Marko Tandler je poudaril, da 
družbe Litostroj Power in Srednje šole tehniških strok ne povezujeta le ime in soseščina, pač pa tudi 
zavezanost k delavnosti in napredku. SŠTS si je tega dne v številnih podjetjih zagotovila razumevanje in 
podporo za nadaljnji razvoj.  
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Po rusko pišoči robot je navdušil goste, med njimi v ospredju dr. Doku Zavgajev 

 


