1. srečanje dijakov poklicnih šol
Šolsko leto 1991/92 je prineslo šoli vrsto sprememb. Tudi neprijetnih. Vse to ni strlo naših
ambicij. Nova organizacija mreže šol je šolo opredelila kot nosilko izobraževanja dijakov IV.
stopnje zahtevnosti, šola je »ponovno« postala poklicna šola, na novo ustanovljena kot
Srednja šola tehniških strok Šiška. Ni naključje, da smo prav zato pristopili k organizaciji
SREČANJA DIJAKOV POKLICNIH ŠOL elektro in strojne stroke, za katerega smo želeli, da postane
tradicionalno. Namen srečanja je bil večplasten:
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povečati popularnost izobraževanja v programih srednjih poklicnih šol elektro in strojne
stroke;
objektivna primerjava uspešnosti dijakov in učiteljev elektro in strojnih šol Slovenije v
znanju z enotnimi nalogami objektivnega tipa s področja strokovno-teoretičnih
predmetov;
dodatni razvoj dejavnosti zaposlenih za realizacijo višjih ciljev izobraževalnih programov
na vseh šolah;
omogočiti dokazovanje dijakov v praktični spretnosti in poklicni usposobljenosti na
enotnih praktičnih nalogah, ki so vzete iz proizvodnega programa podjetij, pri izvedbi
praktičnega dela pa sodelujejo strokovnjaki iz teh podjetij;
izmenjati izkušnje, mnenja, vizije učiteljev in dijakov o delu in življenju na šolah, o načinu
in pogojih za izvajanje redne in obšolske dejavnosti;
družabno srečanje dijakov in učiteljev, da bi bila ostala delovna srečanja uspešnejša;
predstavitev šol - organizatoric in vseh njihovih aktivnosti v življenju šole;
spoznavanje kulturnega okolja šol, njihovo vključenost v prostor in povezanost s podjetji
in širšo družbeno skupnostjo.

Srečanja poklicnih šol Slovenije elektro stroke so doživela svoj razmah, pripravljenost in
uspešnost sodelovanja šol pa tudi sponzorsko sodelovanje gospodarstva prijetno preseneča in
potrjuje naravno zakonitost potrebe in vsestranske koristi tovrstnih aktivnosti.
Od ideje in organizacije (J. Čato, A. Janežič, P. Lobe, D. Majkus, L. Mramor, M. Murn, F. Najdič,
V. Ogrin, M. Palandačič, F. Presečnik, J. Štrumbelj, V. Šturm, E. Trdan, Z. Žalar) prve izvedbe 28.
in 29. maja 1993 je minilo že kar »nekaj« časa. Zdaj so srečanja tradicija, ki pa ni namenjena
sama sebi, ker se organizatorji vsakič potrudijo, da bi zastavili in dosegli najboljšo izvedbo
doslej.
Viko Šturm

