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Pri učencih sem opazila veliko boljšo sposobnost komunikacije v nemščini. Posebno učenci prvih 
letnikov so v komuniciranju v povsem novem jeziku veliko bolj odprti in pogumni. 
 
(Gimnazija Piran, mentorica Tanja Šircelj) 
 
Asistent je sodeloval pri pouku nemščine in dijaki so z njim veliko pridobili. Predstavil je svojo 
kulturo in državo.  
 
(Gimnazija Ptuj, mentor Branimir Rokavec) 
 
Asistent je med sodelavce kakor tudi med dijake razširil »evropski duh«, prepričanje, da si lahko s 
sodelovanjem obogatimo znanje in da lažje razumemo ljudi od drugod ter smo bolj tolerantni do 
njih. 
 
Zaradi zagnanosti (mladosti in energije) je asistent z lahkoto motiviral dijake, kar je vplivalo 
predvsem na izboljšanje govornih spretnosti.  
 
(Gimnazija Tolmin, mentorica Zvonka Dalič Rink) 
 
Pri učencih se je vidno povečala motivacija za učenje tujih jezikov. To je za našo šolo, ki se 
nahaja v vaškem okolju, izredno dragocena pridobitev. 
 
Prav tako so učenci izvedeli veliko o geografski in kulturnih značilnosti Nemčije. Še posebno sta jih 
zanimala glasba in šport. 
 
Asistentka je, glede na to, da je po izobrazbi zgodovinarka, učencem večkrat predstavila 
značilnosti in odnose svoje države z drugimi državami, članicami EU. 
 
(Osnovna šola Jurija Vege Moravče, mentorica Martina Lorber) 
 
Tako učenci kot učitelji smo asistentko zelo dobro sprejeli, vidno je bilo tudi njeno dobro počutje 
v našem okolju. Postala je del kolektiva in nam približala drugo kulturo in način življenja. Zelo 
opazen je napredek učencev pri slušnem in govornem sporočanju, tudi pri manj sposobnih 
učencih. Asistentka je zelo dobro poskrbela za popestritev in motivacijo pri pouku, učenci so 
postali bolj sproščeni v komunikaciji. 
 
(Osnovna šola Pesnica, mentorica Simona Eder) 
 
Učinek asistenta na šolo je bil nad-pričakovano pozitiven. S svojim pedagoškim pristopom je 
navdušil ne le učitelje, temveč tudi dijake. Znal jih je motivirati in spodbujati. Rezultati so bili 
zato nad pričakovanji.  
 
Asistent je navezal stik z jezikovno gimnazijo v rojstnem kraju in izrazil pripravljenost za 
sodelovanje pri organizaciji Comenius partnerstva s to šolo. 
 
(Srednja šola Domžale, mentorica Miranda Kabaj Vončina) 
 


