Uspešna izmenjava štirih predavateljev VSŠ ŠC Kranj za poučevanje na
akademiji v Srbiji (maj 2022)
V okviru programa Erasmus+, projekta izmenjav na VSŠ ŠC Kranj, smo se 4 predavatelji (mag. Sašo
Bizant, Robert Šifrer, univ. dipl. inž. ele., Srećko Simović, univ. dipl. inž. ele. in Nastja Beznik, univ.
dipl. org., vodja projekta izmenjav na VSŠ) od 25. 5. do 27. 5. 2022 na Akademiji strukovnih studija
Zapadna Srbija (Western Serbia Academy of applied studies) udeležili izmenjave za poučevanje.
Študentom, predavateljem in drugim zaposlenim smo izvedli 8-urno predavanje, vsak iz svojega
področja, ki ga poučuje.
Srbski kolegi so pripravili fotogalerijo z naših predavanj in srečanj:
http://vpts.edu.rs/galerije/2022/Kranj,%2026.%20maj%202022/index.html

Ob sprejemu predsednice akademije ge. Ljubice Diković, njihove koordinatorke programa Erasmus+ za
akademijo ge. Ivane Marinković, ravnateljice podružnice v Valjevu in prisotnih izbranih predavateljev
smo si pred začetkom izvedbe predavanj v sejni sobi izmenjali številne informacije, predvsem o načinu
dosedanjega sodelovanja s to šolo, primerjali izobraževalni sistem pri nas in v Srbiji, si izmenjali
informacije o obeh šolah, med drugim tudi o izvajanju projekta izmenjav.
Po izvedbi predavanj smo si ogledali malo hidroelektrarno »Pod gradom«, ki je bila zgrajena leta 1900,
prenovljena in ponovno začela z obratovanjem 2. 8. 2000.

Srećko Simović je v svojem poročilu navedel: »V drugem delu predavanja je bil organiziran razgovor in
izmenjava izkušenj s študenti in predavatelji iz Užica ter nakazane možne variante sodelovanja pri
podobnih projektih, ki bi bili izvedeni kot oblika sodelovanja obeh izobraževalnih zavodov. Ugotovljena je
visoka stopnja zanimanja posameznih študentk in študentov Akademije iz Užica za možnimi izmenjavami
študentov v okviru projekta Erasmus+ kot tudi sodelovanja na konkretnih projektih, ki bi rezultirali s
podobnimi praktičnimi izdelki (npr. postavitev polnilnice za električna vozila v šolskem prostoru
Akademije stukovnih studija v Užicu).
Robert Šifrer je z nami delil sledeče mnenje: »Meni osebno je izmenjava največ dala, ko sem predavanja
pripravljal za to publiko in z njimi komuniciral med in po predavanjih. Pri pripravi predavanj sem bolje
spoznal posamezne prednosti in slabosti tehnologij. Predvsem pa sem bolje izpopolnil svoje metode dela,
da študentje odgovorno iščejo prednosti in slabosti posamezne tehnologije v luči inženirskega kriterija,
ekonomskega kriterija in ekološkega kriterija. Opazil sem pozitivne učinke moje izmenjave na srbske
kolege, študente, šolo kot celoto. Navdušeni so bili nad našimi predavanji, tako da smo o teh temah
govorili tudi kasneje, odprli probleme jedrske elektrarne, probleme hidroelektrarn in njihovega
nastajajočega največjega rudnika litija v Evropi, kjer se bo litij kopal za potrebe velikih tovarn električnih
baterij. V tem primeru smo po moji metodi poučevanja iskali prednosti in slabosti rudnika ter med
karakteristikami iskali, katere imajo večji pomen, težo, utež.«
Vsi udeleženci smo bili enotnega mnenja, da je bila izmenjava zelo uspešna z več vidikov. Sašo Bizant je
zapisal: »Nad izmenjavo sem bil navdušen in si močno želim, da se udeležim še kake podobne izmenjave.
Moj cilj je iskati priložnosti za povezovanje znanja in kompetenc ter povezovanje praktičnega
izobraževanja v delovnem procesu s praktičnimi dognanji na mednarodno primerljivem nivoju in
posledično vključiti primere dobre prakse v svoje strokovno pedagoško delo. Karierno pot želim obogatiti
na omenjenem področju, saj želim prispevati h kvalitetnemu razvoju posameznika in Šolskega centra
Kranj kot celote.«
Naslednji dan smo nadaljevali razgovore o možnostih sodelovanja z akademijo tudi v prihodnje. Oboji
smo izrazili visok interes, da bomo nadaljevali sodelovanje ne le na programu izmenjav (imajo 2
študentki, ki želita na študij na našo VSŠ), temveč tudi na drugih projektih. Dogovorili smo se, da
informacije, predvsem njihov interes o nadaljevanju sodelovanja na projektih, prenesemo odgovornim
osebam na naši šoli, da se v jeseni organizira obisk srbskih predstavnikov pri nas in se poiščejo konkretne
možnosti sodelovanja.

Po prihodu iz Srbije smo bili veseli zahvalnega pisma predsednice akademije ge. Ljubice Diković:
»Poštovane kolege,
zaista mi je drago što smo se upoznali i što smo imali priliku da započnemo, nadam se, lepu i uspešnu buduću
saradnju. Takođe se zahvaljujem kompletnom timu na kvalitetnim i zanimljivim predavanjima koje ste pripremili i
održali. Sa zadovoljstvom vam prenosim da je utisak studenata i profesora bio veoma pozitivan.
Na adresi http://vpts.edu.rs/galerije/2022/Kranj,%2026.%20maj%202022/index.html
dostupna je galerija fotografija sa ovog događaja.
Posebno šaljemo srdačne pozdrave direktoru g-dinu Jožu Drenovec, uz namere da posetimo Školski centar Kranj
početkom sledeće školske godine.
Puno pozdrava iz Užica,
predsednik Akademije
dr Ljubica Diković, prof.str.st.
Pripravili: Srećko Simović, Sašo Bizant, Robert Šifrer, Nastja Beznik

