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Spoštovani bralci!
Z velikim veseljem vam predstavljamo prve projekte Leonardo da Vinci Mobilnost 
za osebe vključene v osnovno poklicno izobraževanje, ki so se uspešno zaključili v 
prvih letih programa Vseživljenjsko učenje (VŽU).
Zbrani projekti za dijake potrjujejo glavni namen programa VŽU, in sicer spodbudo 
usposabljanja mladih in osredotočenost na njihovo prakso v drugi državi. 
Raznovrstnost področij, tem in raznolikost udeležencev, ki jih projekti pokrivajo, 
dokazujejo odprtost in dostopnost programa, ki s svojimi orodji in sredstvi omogoča 
mladim, da pridobijo novo življenjsko izkušnjo.
Slovenske šole se vedno bolj zavedajo pomena praktičnega usposabljanja svojih 
dijakov in izkušenj, ki jih le-to prinese. Še večjo dodano vrednost vidijo v praksi, ki je 
izvedena onstran naših meja. Prednosti mobilnosti potrjujejo tudi udeleženci, ki se 
vračajo nazaj domov z novimi idejami, samozavestjo, odprtostjo, pripravljenostjo na 
učenje, bogatejši za novo strokovno in kulturno izkušnjo, ki jim bo za vedno ostala 
v spominu in vplivala na kasnejše delo ali izobraževanje. Njihovi pozitivni odzivi 
so tisti, ki motivirajo sovrstnike za mednarodno mobilnost, pripravijo učitelje in 
šole, da za njih izvedejo projekt in osmišljajo naše delo na CMEPIUS-u, kjer dnevno 
delamo s projekti.  
V želji, da bi nosilci predstavljenih projektov nadaljevali s svojim mednarodnim 
sodelovanjem in da bi zbornik spodbudil še kakšno novo šolo k začetku mednarodne 
mobilnosti v programu Leonardo da Vinci, vam želimo prijetno branje!

mag. Marja Medved,
koordinatorica projektov mobilnosti

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8
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Po mobilnosti so dijaki in profesor spremljevalec poročali o novih spoznanjih in 
tako prenesli znanje tudi dijakom in profesorjem na naši šoli, ki je lani, leta 2009, 
začela prva v Sloveniji modulno usposabljati za osnovno načrtovanje, montažo in 
vzdrževanje PV-sistemov.
 
Profesorji in dijaki smo ohranili strokovne in prijateljske stike.

Izjave udeležencev: 

Žiga:
»Mnoge je nekoliko strah na začetku, ker odhajajo v bolj oddaljeno državo, a 
v Madridu mi je bilo zelo prijetno in se bom zagotovo vrnil nazaj. V okviru LDV 
projekta ali pa sam.  
Bilo je odlično!« 

Dodatno gradivo: Video: DA SE – PODEMOS! (5 minut)
Spletna stran: http://www.youtube.com/watch?v=CknSpD169uQ

Odločili smo se, da bomo na obeh šolah stoodstotno reciklirali odpadke. Naloga je 
bila težavna, zlasti na začetku. Mislili smo, da se ne da, a smo se zmotili. Nato smo 
izvedeli, da bomo na strehi naše šole zgradili pravo 26 kW solarno elektrarno. Mislili 
smo, da se ne da, a smo znova ugotovili: DA SE! V španščini: PODEMOS!
                               

PRIMERI DOBRIH PRAKS 2007

Predstavitev: I Feel Slovenia

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

Naslov projekta: Zelena energija

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana
Mirja Mrovlje
01 513 36 35
mirja.mrovlje@guest.arnes.si
http://www.s-ssts.lj.edus.si/

Trajanje projekta: 1. 9. 2007–30. 8. 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Oktobra 2007 smo na SŠTS slovesno predstavili prvo solarno elektrarno na strehi 
šole v Sloveniji. Na slovesnost smo povabili tudi dva profesorja iz sorodne šole 
v Madridu, s katero smo pred leti že sodelovali pri projektu Comenius. Na tem 
srečanju smo se dogovorili o načrtu dela za projekt Zelena energija. Šest dijakov je s 
profesorjem  spremljevalcem – mentorjem  odpotovalo na 14-dnevno mobilnost na 
šolo Instituto de Educacion Secundaria Satafi, Madrid. Tam so predstavili Slovenijo 
in našo solarno elektrarno, prisostvovali pouku, kjer so teoretično in praktično 
obravnavali sončno energijo, opravljali vaje na njihovem fiksnem solarnem sistemu, 
si ogledali primere uporabe solarne energije v Madridu in okolici in še več. Posneli 
smo video o naši sončni elektrarni in sodelovanju  (na spletni strani) in izdelali 
trijezični  slovar (slovensko-angleško-španski) solarne energije (v spletni učilnici).

Rezultati projekta:

Udeleženci so se seznanili z dosežki sodelujoče španske šole na področju solarne 
energije. Ker je Španija na tem področju med vodilnimi državami v Evropski uniji, 
so lahko zelo izpopolnili svoje znanje, s praktičnim delom pa pridobili tudi nove 
izkušnje na tem področju. Ogledali so si tudi primere najboljše uporabe solarne 
energije v Madridu in okolici.
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 Vsi pod istim 
drevesom, 
vsi pod istim 
soncem!

Praktično delo – 
najdimo rešitev!

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8
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P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

Naslov projekta: Veter sprememb

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Živa Peljhan
01 580 05 00
ziva.peljhan@gmail.com

Trajanje projekta: 1. 9. 2007–1. 5. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

S projektom smo želeli dijakom zaključnega letnika srednje šole Zavoda za gluhe 
in naglušne Ljubljana okrepiti splošno razgledanost, omogočiti srečanje z vrstniki 
iz sosednje države, približati drugo kulturo. Želeli pa smo tudi, da pridobijo nova 
znanja, spretnosti, kompetence, ki jim bodo v bližnji prihodnosti prišli prav v okviru 
njihovih poklicnih ali osebnih interesov.  

Znotraj teh splošnih ciljev smo v Celovec peljali osem gluhih, naglušnih dijakov in 
dijakinj. Dva tedna smo bili gostje Univerze v Celovcu, mentor je bil prof. dr. Franz 
Dotter. Glavni cilj je bilo podrobnejše spoznavanje lingvističnega oddelka, ki se že 
leta ukvarja z avstrijskim znakovnim jezikom. Srečali smo se še z Gluho skupnostjo, 
obiskali Slovensko gimnazijo, kjer smo imeli različne delavnice v okviru njihovega 
dvojezičnega modela izobraževanja. Obiskali smo grafično tiskarno Hermogoras, 
knjižno založbo Mohorjeva družba itd. Eden izmed razlogov za ta projekt leži v 
pomanjkanju podobnih obiskov, ogledov, srečanj in izkušenj zavodskih otrok s 
posebnimi potrebami. 

Rezultati projekta:

Dijaki so imeli priložnost videti kar nekaj ‘proizvodnih’ procesov iz prve roke. Npr. 
tiskarno Hermogoras, kjer so lahko videli, kako se teorija izvaja v praksi. Nekateri 
dijaki so preizkusili svoje znanje angleškega jezika, gluhi dijaki so prepoznavali 
podobnosti med slovenskim in avstrijskim znakovnim jezikom. Dijaki in dijakinje 
so bili ves čas obiska v tujini pod ‘pritiskom’ bontona. Utrjevali so staro in obvezno 
pravilo medsebojnega obdarovanja kot element vezi z gostiteljem. Hrana, 
muzeji, razstave, prireditve, gledališče, športni dogodki, izleti v okolico Celovca 
so bistveno zaznamovali spomin našim dijakom na Celovec. Med drugim so nam 
dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu odigrali Brechtovo predstavo Kavkaški krog 
s kredo. Z lingvističnim oddelkom v Celovcu oz. z dr. Dotterjem smo od tedaj naše 
sodelovanje še okrepili. Trenutno z Univerzo sodelujemo še v projektu Deafvoc, 
jeseni pa začenjamo projekt Tiny Signers.

PRIMERI DOBRIH PRAKS 2007
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Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

Izjave udeležencev:
 
Dijana Tomić (gluha učenka): 
»Cel projekt je bil super. Zelo sem uživala. Najbolj všeč mi je bilo na delavnicah 
z gluhimi profesorji na Univerzi v Celovcu. Lepo je videti, da imajo na fakulteti 
zaposlene gluhe.«

Barbara Osredkar (gluha učenka): 
»Bilo je v redu. Mogoče malce predolgo. Všeč mi je bilo na Slovenski gimnaziji. 
Tam so nam učenci pripravili kulturni program in so nam peli. Naš učitelj nam je 
prevajal pesmi v znakovni jezik. Bila sem presunjena.«

Blaž (slišeči dijak): 
»A ste videli, profesor, kako sem se trudil z angleščino? Bilo je super. Vse. Hrana, 
izleti. Bili smo na Gosposvetskem polju. Pa šole in univerza! Takoj bi šel študirat.«
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P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

Naslov projekta: JUHEJ – Od znanja in izkušenj do prijateljev v EU

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tržaška ulica 36, 6230 Postojna
Eva Čeč
05 726 13 36
eva.cec@guest.arnes.si
http://www.s-sgls.po.edus.si/

Trajanje projekta: 25. 1. 2008–30. 5. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Namen namestitve dijakov je bil izboljšati strokovno znanje (pridobivati delovne in 
življenjske  izkušnje in navade, spoznavati postopke, metode in tehnike dela), krepiti 
odgovornost in samozavest (samostojno potovanje, vključevanje v nova delovna in 
življenjska okolja,  samostojno reševanje sprotnih težav …), krepitev evropskega 
državljanstva (spoznavanje drugih kultur, jezikov, delovnih okolij, srečevanje 
z ljudmi, priprava predstavitve svoje države in šole za gostitelja …), pridobiti 
večje možnosti za kasnejšo zaposlitev, izboljšati znanje tujega jezika, spoznavati 
nove ljudi, okolje in kulturo države partnerice. Sodelovali smo z izobraževalnimi 
ustanovami in njihovimi socialnimi partnerji iz Avstrije, Romunije, s Češke, Finske, 
Poljske, Slovaške in Švedske. V tritedenske namestitve skupin od 2 do 8 dijakov smo 
vključili skupaj 22 dijakov (11 gozdarskih tehnikov, 3 tehnike zdravstvene nege 
in 8 ekonomistov). Usposabljanje je potekalo predvsem pri  socialnih partnerjih 
partnerskih šol.   

Rezultati projekta: 

Dijaki so si utrdili samozavest, odgovornost, komuniciranje v tujem jeziku, 
sposobnost odločanja, timsko delo, sposobnost prilagajanja, pridobili so številne 
življenjske izkušnje, posamezna nova strokovna znanja, implementirali svoje 
dotedanje znanje v praksi, spoznali nove prijatelje, nove kulturne okvire, navade, 
države in znamenitosti. Nekateri so se prvič srečali z elektronsko pošto, drugi so 
prvič pisali spletni dnevnik. Večina udeležencev je po vrnitvi izboljšala svoj učni 
uspeh. 

Možnost opravljanja delovne prakse v tujini je povečala dodatno ponudbo šole in s 
tem privlačnost izobraževalnih programov, za katere izobražujemo. Svoje izkušnje 
z izmenjavami  smo predstavili v lokalnem časopisu, na lokalni televiziji, na spletu, 
pripravili smo posebno glasilo. Pridobljene izkušnje smo posredovali kolegom na 
okrogli mizi v Ljubljani ter na promocijskih predstavitvah programov EU za Hrvaško 
na Reki in v Splitu. In ne nazadnje: skozi partnerstva v projektu so se spletla osebna 
prijateljstva, ki spodbujajo prenos dobrih praks.

Simona, Barbara in Larisa na delu v mestni bolnišnici v Kuopiu, Finska.

PRIMERI DOBRIH PRAKS 2007
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Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

Izjave udeležencev:

Barbara Grbec, Larisa Hreščak, Simona Meden:
»Z mentorji smo bile vse zelo zadovoljne, ker smo bile od njih deležne zaupanja in 
spodbujanja. Bili so prijazni in so nas dobro vpeljali v bodoče delo. Na obisku v njihovi 
šoli  smo opazile, da v njej vlada ‘sproščen red’ s strani delavcev in študentov. 
Posebej bomo pohvalile predvsem mentorje in ostale delavce v bolnišnici in seveda 
tudi Paivi – koordinatorico gostiteljske šole, ki je skrbela za nas. Nasploh pa moramo 
pohvaliti program Leonardo da Vinci, ki dijakom omogoča prakso v tujini, in našo 
šolo, da nas je v dobri zasedbi 'poslala' na tuje.«  

Jan, Marko in Grega prvič z letalom – na poti proti Švedski.

Češke Žleby – Klemen med krmljenjem živali v obori.

Grega Kavs, Marko Kravanja, Jan Soldat:
»Na Švedskem je bilo super, saj smo videli in delali veliko stvari, ki jih pri nas ne bi. 
Tudi drugim dijakom priporočamo obisk te države, saj je tam precej lepih deklet in 
veliko zanimivih stvari. Priporočamo tudi, da ne zapravljajo preveč, ker je tam vse 
veliko dražje kot pri nas.«

Anže Pazlar in Žan Ahlin:
»Konec koncev sva nosila sadike v strmi breg in jih sadila čez vse norme, urejala 
gozdne poti, gradila oporni zid, si ogledala avtomatizirano  drevesnico, ki se 
razprostira na 15 hektarjih površine, kjer imajo v enem samem rastlinjaku dva 
milijona drevesnih sadik in do štiri generacije sadik v enem letu in kjer prodajo po 
šest milijonov sadik na leto. 
Dijakom, ki se jim ponudi priložnost za izmenjavo, svetujeva: ne odklonite je, ampak 
jo sprejmite, kajti to je zelo dobra življenjska izkušnja. Spoznaš način dela v drugih 
državah, izpopolniš znanje tujega jezika, naučiš se samostojno živeti, celo kuhati in 
zidati, skratka, ne bo problema, ko si bova ustvarjala samostojno življenjsko pot v 
prihodnje.«
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OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007

Naslov projekta: Pridobitev praktičnih sposobnosti in kompetenc 
v kmetijstvu, živilstvu in turizmu

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in 
strokovna šola 
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Jerneja Planinšek Žlof
Jerneja.zlof@guest.arnes.si
http://www.sc-s.si/projekti/leonardo.html 

Trajanje projekta: avgust 2007–junij 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

V projekt mobilnosti so bili vključeni dijaki in dijakinje  2., 3. in 4. letnika srednjega 
strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja smeri kmetijski, kmetijsko 
podjetniški in živilski tehnik. V novembru 2007 so se tri tedne usposabljali na 
Fachschule für Land und Ernährungswirtschaft Haidegg  v avstrijskem Gradcu. Tekom 
namestitve so pridobivali in uporabljali praktična znanja, odkrivali, kako kmetovalec 
ali živilski delavec postane bolj   kompetenten, kreativen in inovativen ter kako v 
bodoče spretno razvijati svoja delovna mesta na podeželju, v urbanih sredinah in v 
živilsko-predelovalni industriji. V okviru projekta je med šolama potekala izmenjava 
primerov dobre prakse razvoja sekundarnih panog na podeželju, kot so pridelava 
ekoloških ter ‘sodobnih’ živil, turizma na kmetiji, ‘wellnessa’ in razvoja rekreativnega 
turizma. Dijaki so spoznavali oblike izobraževanja in dela v Avstriji, kulturo, jezik in 
oblikovali nova prijateljstva.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I
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Naslov projekta: Po delovne in življenjske izkušnje v Evropo 

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola 
Ljubljana
Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana
Barbara Lamut
barbara.lamut@sgges.si
www.sgges.si

Trajanje projekta: 1. 9. 2007–1. 9. 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Bistvo projekta je opravljanje obvezne tritedenske delovne prakse na delovnem 
mestu, ki ga na podlagi dijakovega življenjepisa in naših priporočil ter sodelovanja 
poišče naša partnerska šola. Dijaki se poleg tega srečujejo z vrstniki ter si ogledajo 
znamenitosti kraja in okolice, spoznavajo kulturo in pokrajino dežele. Komunikacija 
poteka v večini primerov v angleščini. Udeleženci uporabljajo in nadgradijo svoje 
strokovno znanje ter pridobivajo nova znanja in veščine. To bodo potrebovali pri 
nadaljnjem šolanju, pri delu ter v življenju. Usposabljanja se udeležijo dijaki tretjih 
letnikov smeri geodetski tehnik, gradbeni tehnik in ekonomski tehnik. Sodelovali 
smo s šolami in podjetji v Italiji, Španiji in na Finskem.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE V 
OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007



12

Naslov projekta: Ekonomski procesi v EU

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
C. II. grupe odredov 38, Ivančna Gorica
Igor Gruden
igor.gruden1@guest.arnes.si
www.ssjj.si

Trajanje projekta: 1. 7. 2007–31. 12. 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Pri projektu so kot udeleženci oktobra 2007 (1 skupina) in junija 2008 (2 skupini) 
sodelovali dijaki 3. in 4. letnika programa ekonomski tehnik. Izvedli smo ga s 
pomočjo partnerskih organizacij prejemnic – Državne realne šole v Nemčiji (2008), 
organizacije za socialno kooperacijo Azzurra Cooperativa Sociale iz Italije (2007) 
in organizacije za usposabljanje in izobraževanje WEXEU Hangol 6 z Madžarske 
(2008).  

Za projekt smo se odločili zaradi naslednjih razlogov: izboljšanje poklicnih 
kompetenc in znanja jezikov, spoznavanje drugačnega kulturnega okolja in 
aktivno sodelovanje pri projektnem načinu dela in usposabljanja, pridobivanje 
mednarodnih izkušenj partnerjev.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007

Projekt se je kot namestitev neposredno izvajal po dva tedna v Nemčiji v mestu 
Hirschaid, v Italiji v mestu Spoleto, na Madžarskem pa v mestu Szentendre, in sicer 
v podjetjih turistične, trgovske in druge storitvene dejavnosti ter na strokovnih 
predavanjih in ekskurzijah ter ogledih kulturnozgodovinskih znamenitosti.
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Naslov projekta: Slovenske narodne jedi v Evropi

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
Darja Zlatnik
darjaz@siol.net

Trajanje projekta: 1. 10. 2007–31. 12. 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Namen in cilj našega projekta sta bila razvijanje različnih kompetenc: poklicne 
(delovna praksa, pridobiti delovne izkušnje, dodana vrednost k izobrazbi dijakov), 
razvijanje kulturnih in jezikovnih kompetenc (raba jezika – angleščina, nemščina, 
spoznavanje finščine kot nam neznanega jezika, ogledi mesta so bili tudi zelo 
strokovno obarvani (muzeji, bovling, savna, plavanje – vse je značilno Finsko), 
prvo letenje z letalom, spoznavanje vrstnikov), predstavitev slovenske kuhinje na 
šoli (kuhanje menija) in spoznavanje finske kuhinje (samostojno so pripravili nekaj 
finskih sladic, predavanje o finski kuhinji). Za Finsko smo se odločili, ker je zelo 
daleč, a se vseeno veliko sliši o tem, kako se tam dela. Tudi prenova programov je 
eden od vzrokov, zakaj smo se odločili prav za Finsko. 
Sodelovali smo s šolskim centrom, ki ima oddelek za mednarodno sodelovanje in 
redno izvajajo izmenjave dijakov in študentov po Evropi; Omnia, the Joint Authority 
in the Espoo Region, Espoo je kraj zelo blizu Helsinkov. Na tem srednješolskem 
centru izobražujejo praktično vse, od poklicnega izobraževanja, strokovnega 
izobraževanja, izobraževanja odraslih do višjega strokovnega izobraževanja. 
Projekta so se udeležili dijaki programa turistični tehnik in gostinsko-turistični 
tehnik (8).

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007

Delo so opravljali v različnih obratih: Holiday Inn Hotel Helsinki, Ramada Hotel 
(letališki hotel) ter še na dveh mestih. 
Dijaki so pozneje prejeli dokument Europass, ki je bil tudi slavnostno podeljen na 
prireditvi ob predstavitvi našega projekta. Tudi sicer so dijaki recepte, ki smo jih 
prinesli s seboj, uporabili pri pouku kuharstva. Pri pouku turizma pa so pripravili 
PPT-predstavitev. Vsi smo bili zelo zadovoljni in veseli novih izkušenj.
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Naslov projekta: Na potep po nova znanja

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Poslovno-komercialna šola Celje
Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
Mateja Obrez Verbič
mateja.obrez@siol.net
www.pksola.com

Trajanje projekta: 1. 7. 2007–1. 10. 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V šolskem letu 2007/08 smo v tujino poslali vsega skupaj 33 dijakov, ki so se 
izobraževali v treh različnih programih: trgovec, ekonomski tehnik in ekonomski 
tehnik PTI. Prvo skupino je prevzel naš severnoirski partner iz mesta Derry (Foyle 
Language School), drugi dve skupini pa sta bili pod okriljem londonskega partnerja 
(Twin Group). Vsi dijaki so na Otoku preživeli tri čudovite tedne: znanje angleščine 
so preizkušali v praksi in ga plemenitili z novimi izrazi, delovne izkušnje so nabirali 
v tamkajšnjih podjetjih, navezovali so nove stike, se učili o drugačnih kulturah in 
navadah ter z različnimi ekskurzijami in obiski znamenitosti in muzejev spoznavali 
zgodovino dežele gostiteljice. V letu 2007 smo v projektu mobilnosti sodelovali 
že četrtič in z vsakim letom smo pridobivali nove dragocene izkušnje za nadaljnja 
raziskovanja. Vsako leto se nad to izkušnjo navdušuje vedno več dijakov, saj je 
mobilnost zanje neprecenljiva izkušnja.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Na pisti znanja in prijateljstva 

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – 
Ljubljana
Ptujska 6, 1000 Ljubljana
mag. Smiljana Fister in mag. Nikolaj Lipič  
smiljanafister@yahoo.com; nlipic@mail386.com 
http://www.s-spssb.lj.edus.si/projekti_projects/
projekti_projects_index.htm

Trajanje projekta: 1. 6. 2007–30. 5. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V projekt smo vključili šestnajst dijakov naše šole z namenom tritedenskega 
poklicnega usposabljanja in strokovnega izobraževanja v tehnološko bolj razvitih 
okoljih Finske in Nemčije, kar je bistveno okrepilo njihov osebni in poklicno-
profesionalni razvoj. 

V Nemčiji so se na partnerski šoli v mestu Sonneberg usposabljali štirje mehatronik 
operaterji, na Finskem pa na treh partnerskih šolah v mestih Mikkeli, Tampere in 
Järvenpää dve konfekcijski modelarki, dve izdelovalki oblačil, dva avtoservisna 
tehnika, dva avtokaroserista in štirje avtoserviserji. Dijaki so se na naši šoli kar tri 
mesece pred odhodom v tujino tedensko udeleževali intenzivnih jezikovnih in 
kulturnih priprav. Na usposabljanje v tujino sta dijake spremljali dve spremljevalni 
osebi (učitelja).  

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007

Usposabljanje je bilo osredotočeno na usvajanje specifičnih poklicnih znanj, 
izkušenj in veščin s poudarkom na pridobivanju ključnih poklicnih kompetenc, kajti 
dijake želimo opolnomočiti za lažji vstop na evropski trg delovne sile.
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Naslov projekta: Skrivnosti digitalnega videa

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Pokopališka 33, 1000 Ljubljana
Vladimir Janež
vladimir.janez@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~ssljtp2s/projekti.htm

Trajanje projekta: september 2007–december 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Projekt Skrivnosti digitalnega videa, v sodelovanju s finskimi partnerji Jyvaskyla 
Vocational Institute, Salpaus Fruther Education in Tampere College, vključuje 
tritedensko mobilnost osmih dijakov zadnjega letnika srednje šole, programov 
grafični tehnik in medijski tehnik. Projekt mobilnosti je omogočil dijakom 
seznanitev s sodobnimi tehnologijami za digitalizacijo in produkcijo slik, zvoka, 
animacije ter računalniške grafike, kakor tudi s tehnologijo digitalnega tiska, ki so 
v učnem programu zastopani v manjši meri. Dijaki so utrdili znanje tujega jezika, 
zlasti znanje strokovnega jezika na svojem poklicnem področju. Mobilnost je bila 
izvedena v prvem semestru šolskega leta 2007/08 in 2008/09.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Primerjava zdravstvene nege in standardov v 
bolnišnici na Danskem

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10, 3000 Celje
Katja Pogelšek Žilavec
katja.pogelsek@guest.arnes.si

Trajanje projekta: april 2008–junij 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Trije dijaki tretjega letnika so odšli v šolo Socialog Sundehedsskolen na Danskem na 
tritedensko namestitev. Tam so spoznali način poučevanja pri strokovno-teoretičnih 
predmetih, delo zdravstvenega tehnika v bolnišnici in drugih zdravstvenih 
ustanovah ter opravljali delovno prakso na oddelku bolnišnice. Sodelovali so z 
osebjem bolnišnice in prišli v stik z bolniki. Spoznali so, da mora biti zdravstveni 
delavec potrpežljiv, zanesljiv, osebno zrel in da mora imeti korekten odnos do ljudi. 
Dijaki so pridobili tudi veliko novega znanja angleškega jezika ter se izpopolnili v 
jeziku stroke, kar v naših bolnišnicah ni možno, saj je znanje strokovne terminologije 
v angleškem jeziku pri delu zdravstvenega tehnika pomanjkljivo.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) v 
frizerskem poklicu

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko
Ljubljanska 17, 3000 Celje
Marija Pristovnik
mojca.pristovnik@siol.net

Trajanje projekta: september 2007–junij 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

V projekt IKT v frizerskem poklicu so se vključili dijaki višjih letnikov frizerskega 
programa Srednje strokovne in poklicne šole Celje, v starosti od 16 do 19 let. 
Odpotovali so na Finsko, in sicer v mesto Espoo, kjer so v okviru srednješolskega 
centra Omnia opravljali 14-dnevno delovno prakso v tamkajšnjih frizerskih salonih.

Dijaki so se usposabljali v frizerskih salonih, opremljenih z bogato računalniško 
opremo in s sodobnimi programi. S pomočjo računalnika so tako skušali ugotavljati 
vrsto lasišča, morebitne bolezni in glede na ugotovitve izbrati ustrezno nego 
in frizerske preparate. Skušali so tudi svetovati najprimernejšo obliko pričeske, 
dolžino in barvo las glede na različne oblike obraza in tipe kože ter spoznati način 
poslovanja, oblikovanja in vzdrževanja baz podatkov.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007



19

Naslov projekta: Vzpostavitev evropskega učnega podjetja II – 
sodelovanje mladih slovenskih in finskih podjetnikov 

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
Aljoša Bradač
aljosa.bradac@guest.arnes.si

Trajanje projekta: avgust 2007–avgust 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Projekt je nadgradnja projekta Establishing a European Practice Firm, ki se je začel v 
letu 2005, vanj pa so vključene Salpaus Further Education, Omnia Vocational College 
in Ekonomska šola Ptuj. Namen projekta je izboljšati partnerstvo in sodelovanje 
med institucijami, pa tudi dvig zavesti o združeni Evropi, da bi razumeli koncept 
prostega pretoka dobrin in delovne sile znotraj Evropske unije. Dijaki so se spoznali 
s kulturo in z načinom življenja v izbrani državi, spodbudili smo jih k uporabi enega 
izmed uradnih jezikov v EU, spoznali pa so tudi prednosti zaposlitvenih možnosti, 
ki jih ponuja poenoten delovni trg. Že pred odhodom na izmenjavo pa smo z dijaki 
opravili kratek tečaj osnov finščine ter se poučili o finski kulturi in načinu delovanja 
njihovih podjetij.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Poklicno usposabljanje z mobilnostjo – model 
2007/2008

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:

E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška strojna 
šola
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Miran Papež
miran.papez@guest.arnes.si
http://mic.scv.si/

Trajanje projekta: september 2007–maj 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Glavna projektna aktivnost je bila izvedba namestitev za 56 dijakov Šolskega centra 
Velenje. Namestitev je bila namenjena nadgradnji strokovnega znanja, saj so bili 
udeleženci mobilnosti vključeni v poklicno usposabljanje z delom v avstrijskih in 
nemških podjetjih. Udeleženci mobilnosti so bili dijaki v programih strojni tehnik, 
rudarski tehnik, tehnik mehatronike, turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik 
ter 10 učiteljev stroke, ki so dijake spremljali. Mobilnost se je izvajala v partnerskih 
organizacijah v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji skozi celotno šolsko leto 2007/2008 
na temelju načela recipročnosti. Udeleženci so bili pred izmenjavo deležni zlasti 
jezikovne predpriprave. 

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

‘PUM’ je namenjen izvedbi dolgotrajnejših mobilnosti, ki bodo trajale dlje od treh 
tednov, in izdelavi nacionalnega modela za vključevanje mobilnosti v kurikulum v 
poklicnih in strokovnih izobraževalnih programih.

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Razvoj slovenskega poklicnega izobraževanja 

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Tehniški šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Primož Štekar
primoz.stekar@tscng.si 
http://mic.tsc.si/

Trajanje projekta: september 2007–november 2008 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Glavni namen projekta je bil vključiti dijake srednjih poklicnih in strokovnih 
programov strojništva in mehanike, računalništva in informatike, lesarstva in 
oblikovanja, kmetijstva in hortikulture ter zdravstva in nege, v starosti od 16 do 
19 let, v praktični pouk pri partnerjih v Veliki Britaniji, Italiji in na Finskem ter v 
usposabljanje s strani socialnih partnerjev omenjenih partnerjev. Dijaki so pridobili 
zelo kakovostna znanja, ki izvirajo iz dobrega socialnega partnerstva, izboljšali 
sposobnost poklicne prilagodljivosti, spoznali pa so tudi vrstnike iz drugih držav 
evropske skupnosti, njihov način dela in razmišljanja, njihov jezik, kulturo in 
deželo. 

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

V okviru projekta smo izvedli šest namestitev, ki so potekale od septembra 2007 
do junija 2008. 

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Frizer v Evropi

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8, 2000 Maribor
Petra Šraj
peter.sraj@siol.net 

Trajanje projekta: avgust 2007–december 2007 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Projekta se je udeležilo osem dijakov drugih letnikov prenovljenega programa 
za poklic frizer. Poseben cilj oziroma namen mednarodnega projekta je bil 
pridobivanje in izmenjava izkušenj s kolegi iz tujine, kar je v današnjem procesu 
liberalizacije prehoda delovne sile, uporabe enotne valute ter procesa globalizacije 
posebnega pomena. Dijake smo po salonih razmestili glede na to, kako dobro znajo 
nemški jezik, pa tudi glede na karakterne lastnosti dijaka in delodajalca. V salonih 
so dijaki opravljali delo, za katerega se izobražujejo, in tako spoznali nov način oz. 
nov pristop k delu. Poleg dela pa so spoznali tudi drugačni kulturi, nemško in turško, 
ter se naučili strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Sodelovali smo s sedmimi 
frizerskimi saloni in s Šolskim centrom Geislingen, katerega vloga je bila dijakom 
omogočiti spoznavanje predmetnika vrstnikov v Nemčiji.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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Naslov projekta: Kozmetična stroka po finsko

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo
Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana
Vanda Trdan
vanda.trdan@guest.arnes.si
http://www.ssfkz.si/index.php?id= 
mednarodno_sodelovanje

Trajanje projekta: september–december2007 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Partnerska šola v projektu je bila srednja strokovna šola OMNIA, ki se nahaja v kraju 
Espoo v bližini Helsinkov na Finskem. Gre za velik šolski center, ki izvaja različne 
izobraževalne programe, z nami pa se povezuje v programu kozmetični tehnik. Za 
sodelovanje smo se odločili, ker je OMNIA zanesljiv partner, ki naši šoli nudi veliko 
novih informacij, uveljavlja idejo podjetništva in je CIDESCO šola, kar pomeni, da 
omogoča tudi pridobitev mednarodno veljavne diplome v programu kozmetični 
tehnik.

V projektu je sodelovalo pet dijakinj četrtega letnika programa kozmetični tehnik. 
Namestitev na Finskem je trajala tri tedne. Dijakinje so delale v dveh salonih in se 
na polovici prakse zamenjale; salon Learning Hands (dve dijakinji) je last partnerske 
šole in se nahaja v kraju Espoo, Spa Find (tri dijakinje) pa v Helsinkih. Tako so vsa 
dekleta pridobila izkušnje v dveh različnih salonih in v dveh različnih krajih.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2007
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PRIMERI DOBRIH PRAKS 2008

Naslov projekta: Multimedijske zadeve – Multimedia Matters

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:

Spletna stran projekta:

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Pokopališka 33, 1000 Ljubljana
Vladimir Janež
041 82 55 44; 01 540 46 67
vjanez@yahoo.com;  vladimir.janez@guest.arnes.
si 
www.oniinmi.blogspot.com (arhiv december 
2008–januar 2009)

Trajanje projekta: 1. 9. 2008–30. 6. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Projekt Multimedia Matters (naslov projekta bi lahko prevedli kot Multimedijske 
zadeve ali Multimedija/-i je/so pomembna/-i) je bil izveden v sodelovanju z 
oddelkom za avdiovizualne komunikacije srednješolskega centra Tampereen 
ammatiopisto (Tampere College) iz mesta Tampere na Finskem, s katerim Srednja 
medijska in grafična šola Ljubljana uspešno sodeluje že vrsto let. Udeleženci, dijaki 
tretjega letnika programa medijski tehnik so imeli nalogo posneti in zmontirati 
kratek dokumentarni film o svojem bivanju na izmenjavi v mestu Tampere. Na 
voljo so imeli profesionalno kamero in multimedijski studio za montažo. Pod 
vodstvom finskih mentorjev so ustvarili kratek film, v katerem so se predstavili in 
poudarili zanimivosti iz svojega bivanja na Finskem. Posneti material so obdelovali 
v programu Adobe Premiere Pro, s katerim se prej niso srečali, zato so se morali v 
treh tednih svojega bivanja naučiti osnov dela z aplikacijo in dokončati projekt. 

Med bivanjem so vsakodnevno pisali dnevnik in ga skupaj s fotografijami in filmčki 
objavljali na spletnem zapisu mednarodnih projektov (http://oniinmi.blogspot.
com ), tako da smo doma lahko spremljali in komentirali njihove objave.

Rezultati projekta:

Udeleženci so se med bivanjem na Finskem srečali s situacijami, ko so morali 
samostojno in odgovorno skrbeti za svoje vsakodnevne potrebe in pomagati drug 
drugemu. Pri komunikaciji so aktivno uporabljali angleški jezik in se naučili nekaj 
osnovnih izrazov v finščini. Pri delu na projektu so predvsem poglobili poznavanje 
strokovne terminologije s področja multimedijev in avdiovizualnih komunikacij. 
Razvili so tudi sposobnosti za sodelovalno delo. Spoznali so izobraževalni program 
na finski šoli in se seznanili z drugačnimi oblikami dela in procesa ustvarjanja.  

Delo na projektu je spodbudno vplivalo tudi na motivacijo udeležencev. Po vrnitvi 
so pokazali večji interes za sodelovanje v šolskih dejavnostih, pri katerih so imeli 
priložnost zainteresiranim obiskovalcem predstaviti svoj projekt (dnevi odprtih 
vrat, informativni dnevi, šolska prireditev, literarne objave v šolskih publikacijah). 
Dijaki so aktivno sodelovali tudi pri drugih mednarodnih projektih na šoli, bodisi kot 
gostitelji ali spremljevalci tujih dijakov, ter pri pripravi programov srečanj na naši šoli, 
pripravi obiskov v tujini in izdelavi multimedijskih predstavitev projektov. S svojim 
delom so spodbudno vplivali na svoje sošolce ter prispevali k prepoznavnosti in 
ugledu naše šole kot edine specializirane strokovne šole na področju multimedijev 
in grafične tehnologije v Sloveniji. 

Izjave udeležencev:

Katja:
»Nad šolo sem bila zelo 
presenečena, saj si nikoli nisem 
predstavljala pouka na takšen 
način, kot ga imajo Finci. Tudi 
njihova pridnost pri delu me je zelo 
presenetila. Prvi teden smo malo 
bolj opazovali, kaj počnejo, medtem ko smo se drugi teden že bolj spoprijateljili in 
jim začeli pomagati pri različnih stvareh. Ker so nam posodili tudi kamero in stojalo, 
smo drugi teden med prostim časom malo snemali naše življenje tako, da smo tretji 
teden lahko vse zmontirali in naredili svoj film. Presenetili so me tudi z zaupljivostjo, 
saj jim ni bilo odveč posoditi kamere – celo z veseljem so jo posodili. Všeč mi je bila 
njihova prijaznost, njihova dosegljivost tekom dneva. Kar koli nas je zanimalo, so 
nam pojasnili. Res smo se zabavali. Prav tako mentorji kot učenci.«

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I
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Miha:
»Obiskovanje šole na Finskem mi je bilo zelo všeč, saj imajo drugačen šolski sistem 
kot pri nas. Všeč mi je, da dajo velik poudarek na prakso in samostojno delo. Seveda 
so nam bili v veliko pomoč finski mentorji in dijaki sami. Presenečen sem bil nad 
tem, da so nam teorijo lahko takoj pokazali s primeri v praksi. Tako sem pridobil 
veliko znanja s področja, ki me zanima (tj. snemanje, montaža, fotografiranje, 
oblikovanje ...). Želim si, da bi bil tudi pri nas večji poudarek na praksi.«

Dodatno gradivo: 

1. Na spletnem naslovu (blogu) mednarodnih projektov Srednje medijske in 
grafične šole Ljubljana http://oniinmi.blogspot.com , v arhivu december 2008–
januar 2009, so shranjene objave dijakov, ki so nastale med njihovim bivanjem na 
Finskem. 

2. V strokovni reviji Grafičar (štev. 04/2009) je objavljen članek o izmenjavi z 
izjavami udeležencev. Najdete ga tudi na spletnem naslovu http://www.graficar.si/
index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=98.

3. Objave najdete na spletnem naslovu
http://www.graficar.si/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Ite
mid=123.

Katja:
»Zelo veliko sem se naučila, predvsem mi je pomembno to, kako sem se navdušila 
nad stvarmi. Ker sem videla, kako v resnici poteka samo snemanje v studiu in 
kakšna dela obstajajo v tem poklicu, sem se trdno odločila vztrajati pri tem tudi v 
nadaljnjem študiju.«

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8
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Naslov projekta: DENISE II (Development in Slovenian Vocational 
Education – Razvoj slovenskega poklicnega 
šolstva)

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Tehniški šolski center Nova Gorica – TŠC NG
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica 
Irena Četina
05 330 87 37, 031 35 85 58
irena.cetina@tsc.si
www.mic.tsc.si (projekti – izmenjave dijakov)

Trajanje projekta: 1. 6. 2008–30. 5. 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta: 

Namen projekta: Glavni namen projekta je bil praktično usposabljanje z delom 
v tujini,  sledili so mu ostali cilji – pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje 
različnih kultur, vrstnikov, izpopolnjevanje znanja tujega jezika in drugo.  
Partnerji: V projektu smo v mednarodnem partnerstvu sodelovali s sorodnimi 
izobraževalnimi organizacijami v različnih evropskih državah:
Kainuun ammattiopisto in Seinajoki Vocational Education Centre iz Finske, 
Associazione Scuole Techniche San Carlo iz Italije, Tellus House Plymouth iz Velike 
Britanije in Association Ouvriere des Compagnons du Devoir iz Francije. 

Udeleženci usposabljanja: Petih izmenjav se je udeležilo 25 dijakov TŠC NG, in sicer 
programov lesarski tehnik PTI, strojni tehnik, avtoservisni tehnik PTI, živilski tehnik 
PTI, dijaki Tehniške gimnazije, elektrotehnik, računalniški tehnik in zdravstveni 
tehnik. Spremljevalne osebe so bili štirje učitelji, in sicer lesarstva, strojništva, 
angleškega jezika in svetovalna delavka.  
Kraj usposabljanja in trajanje mobilnosti: S partnerji imamo dogovor, da so dijaki 
prvi teden izmenjave v šolskih delavnicah in laboratorijih, nato pa jim dva tedna 
organizirajo delovno prakso v podjetjih. Z nekaterimi partnerji imamo dvostranski 
dogovor, kar pomeni, da naši dijaki odhajajo na tritedensko bivanje v tujino, tuji 
dijaki pa prihajajo k nam.

Rezultati projekta: 

Dijaki so praktično spoznali svoje strokovno področje v šolskih delavnicah ter 
podjetjih. Izpopolnili so strokovno znanje ter pridobili veščine, potrebne na trgu 
dela, ki bodo zagotovo vplivale na njihovo zaposljivost. Imeli so veliko možnosti 
za razvijanje inovativnega načina razmišljanja, prenašanje teoretičnega znanja 
v prakso, spoznavanje šolskega sistema in trga dela v tujini. Sporazumevali so 
se v tujem jeziku, s čimer so izboljšali samozavest in širili socialno mrežo. V času 
mobilnosti so se urili v upoštevanju pravil, strpnosti, potrpežljivosti, odgovornosti 
zase in druge. Dijaki so ugotovili, da jih z vrstniki iz drugih evropskih držav druži 
veliko skupnih tem, področij in zanimanj. 

Projekt učne mobilnosti na centru vodimo že deseto leto in pomeni dodano vrednost 
izobraževalnim programom ter običajnemu šolskemu delu. Ker se dober glas hitro 
širi, udeleženci skrbijo za promocijo znotraj šolskega centra kot tudi izven njega. 
K temu pripomorejo še učitelji spremljevalci, ki nadgradijo znanje na strokovnem 
področju ter izmenjajo vtise s kolegi v tujini. S tem prinesejo svež veter in nov zagon 
tudi med sodelavce ter dijake, ki jih na različne načine izobražujejo in usposabljajo. 
So pomembni ambasadorji medkulturnega in mednarodnega sodelovanja.
Ugotavljamo, da podjetja in obrtniki vedno bolj cenijo kvalificirano in ustrezno 
izobraženo delovno silo. Posledično podpirajo tovrsten način pridobivanja 
spretnosti in znanja, zato sprejemajo na prakso tako naše kot tudi dijake iz tujine.

Izjave udeležencev: 

Jerneja Črnigoj:
»V času izmenjave sem bila oproščena šolskih obveznosti. Glede testov in 
spraševanja se je bilo vse možno zmeniti s profesorji. Bilo je super. Če bi imela še 
kdaj takšno priložnost, bi jo še enkrat izkoristila, ker gre tukaj za življenjsko izkušnjo, 
spoznavanje novih ljudi, običajev. Ljudje v Plymouthu so me sprejeli z odprtimi 
rokami, tako da sem bila navdušena.«  

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I
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Jernej Sorta:
»V drugem tednu izmenjave v Kaiaaniju na Finskem – delal sem na Fakulteti za 
uporabne vede – je bil moj mentor gospod Ismo Talus. Narisati sem moral tiskano 
vezje s programom, ki sem se ga moral pred tem naučiti uporabljati. Vezje sem 
nato izdelal z rezkalnim strojem. Za različne meritve sem imel na voljo vso njihovo 
opremo. Dovolili so mi jo uporabljati tudi v tretjem tednu, ker sem potreboval nekaj 
meritev za izdelek, ki sem ga izdeloval za prakso doma.«

Matevž Kante:
»Med načrtovanjem programa sem tudi sam sodeloval in izražal svoje mnenje. V 
tujini smo si ogledali mesti Tours in Pariz, nato smo delali v šolski delavnici in se 
učili varjenja s profesorjem Françoisom. V tovarni smo se izobraževali o motorjih 
z notranjim izgorevanjem in drugih strojih.  Bila je zelo lepa izkušnja, ki bi jo z 
veseljem ponovil.«

Maks Pavlica, profesor angleškega jezika:
»V tujem okolju sem ponovno postal učenec in poiskal vse, kar je pripomoglo k 
moji strokovni in osebni rasti. Obiskoval sem različne izobraževalne in kulturne 
institucije, hospitiral pri pouku in hodil na predavanja na univerzo. Menim, da je 
udeležba učne mobilnosti izjemna priložnost tudi za učitelja.« 
 

Jaka in Matevž pri delu v delavnici, Tours, Francija.

Finskega mraza se Gašper, Jernej, Marko K, Marko L. in Dejan niso ustrašili.

Skupinska slika na izletu v Exeter, Velika Britanija.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8



28

Naslov projekta: Na pot    

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica
Polonca Ložar, prof.
04 537 06 32
polonca.lozar@guest.arnes.si, info@sgtsr.si
www.sgtsr.si 

Trajanje projekta: 1. 8. 2008–30. 5. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Projekta smo se lotili z namenom, da udeležencem ponudimo pozitivno izkušnjo. Z 
vodstvom šole pošiljateljice in šole prejemnice smo se dogovorili o obliki potrdila, 
ki naj bi dijakom zagotovilo uradno potrditev in hkrati vrednotenje opravljenega 
dela ter pomoč pri dokazovanju praktičnih izkušenj v njihovem obdobju iskanja 
zaposlitve. 
Delovni program dijakov sta določila njihova mentorja doma in vodja projekta na 
Danskem, skupaj s tamkajšnjimi učitelji praktičnega pouka in predstavniki ustanov, 
ki so dijake sprejele na delovno prakso. 

V času mobilnosti so bivali v dijaškem domu in v hotelih, kjer so opravljali praktični 
del svoje pustolovščine. 
Dijaki so v tujini preživeli 17 dni. Namestitev je obsegala soočenje dijakov s 
praktičnim poukom v mednarodnem razredu, izziv je bil predvsem pouk v mesnici 
in slaščičarni, saj je bila to njihova prva tovrstna izkušnja, in delo receptorja, ki 
ne obsega samo obveznosti za receptorskim pultom. Praksa v hotelu in pouk sta 
potekala v angleščini in dijaki so le redko dlje časa govorili s svojimi slovenskimi 
vrstniki. Poseben izziv sta dijakom predstavljala predstavitvena večera – Slovenski 
večer in Dansko kosilo, kjer so tesno sodelovali s svojimi vrstniki iz tujine in se 
izkazali kot gostje ter gostitelji. 

Rezultati projekta: 

Vsekakor so ‘naši gastronomi in hotelirji’ pridobili novo znanje in izkušnje. 

Njihove novo osvojene profesionalne veščine segajo predvsem na •	
področje, s katerim se niso srečali v učilnicah domače šole (slaščičarna, 
mesnica). Soočili so se z načinom pridobivanja znanja v tujini in pridobili 
dodatno motivacijo za zaposlitev v gostinskem sektorju. S svojo 
predstavitvijo pa so odpravili morebitne zavore pri javnem nastopanju.
Jezikovno so se izpopolnjevali že doma; največ so doprinesli k znanju •	
tujega jezika v konkretnih situacijah, v katerih so se znašli v tujini. Jezik je 
živa stvar in nastaja, se oblikuje ter poglablja v vsakdanu posameznika. 
V času svojega bivanja v tujini so dijaki dodobra izkoristili vse svoje •	
znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, saj so bili le na ta 
način lahko v stiku s svojimi družinami, s prijatelji, sošolci in učitelji 
doma. Po vrnitvi so vpisali svoja poročila v program rap4leo, kar ni 
predstavljalo posebne obremenitve ali težave.
Ker gre za skupino mladostnikov, svojega vedenja zagotovo niso •	
spreminjali, so se pa, vsaj večinoma, prilagajali. Spoznali so, da so 
sposobni uspešno delovati v tujem okolju, da lahko sodelujejo z 
osebami, ki jih prvič srečajo, ter spoštujejo navade, način življenja in 
razmišljanja soljudi.
Hkrati niso pozabili drug na drugega, varovali so svojo zasebnost in •	
značaj ter si medsebojno pomagali, usklajeno ravnali v skupini in zelo 
intenzivno osebnostno dozorevali.
Mentorici sta pridobili obsežen vpogled v oblike in metode izobraževanja •	
v podobni ustanovi v tuji državi, soočili sta se s pojmom vseživljenjskega 
učenja, spoznali sta delo v družinskih hotelih v Holstebroju, poglobili sta 
znanje jezika in se soočili z vodenjem ter usmerjanjem mladostnikov.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

PRIMERI DOBRIH PRAKS 2008



29

Izjave udeležencev:

Bojan:
»Osebno življenje se spremeni, vezi se prepletajo in ostanejo. Vsi so veseli, da sem 
odšel na mobilnost v tujino, še posebno pa jaz sam. Sedaj premišljujem o delu v 
tujini po končanem šolanju. Naučil sem se kar nekaj angleškega jezika, ki ga lahko 
uporabljam v praksi, ampak še vedno ne dovolj. Če namreč lahko delam v tujini v 
angleškem jeziku, lahko delam kjer koli. Sedaj imam težave z maternim jezikom, saj 
sem se kar preveč navadil angleščine, predvsem pa razmišljanja v angleščini …« 

Ajda:
»Zelo mi je všeč, da se nam sedaj pridobljena znanja v Sloveniji ‘priznajo’, ker nam 
bo to v veliko pomoč pri iskanju službe po končani šoli. To je bila zame zelo dobra 
izkušnja. Hvaležna sem, da sem dobila to priložnost. Naučila sem se ogromno 
novih stvari. Spoznala sem nove ljudi in navezala stike z njimi. Z veseljem bi se 
izmenjave udeležila ponovno. Treba je veliko strpnosti in dobre volje, brez tega se 
izobraževanje ne obrestuje.« 

Krištof:
»V tujini si sam in narediš, kar ti naročijo. Moraš dati vse od sebe, da drugi vidijo, kako 
dober si. To zelo pozitivno vpliva na profesionalno življenje. Na osebno življenje je 
izkušnja vplivala tako, da sem se naučil nekaj novega in brez stresa deloval v tujem 
okolju.
Dobil sem veliko pomoči pri urejanju praktičnih zadev – čeprav sem včasih raje 
kakšno stvar pogruntal kar sam. Ostalim udeležencem bi priporočal udeležbo pri 
projektu, ker bodo s tem pridobili veliko izkušenj in videli marsikaj novega.«

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8
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Naslov projekta: Primerjava tržnih priložnosti slovenskega in 
moravskega krasa

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
Telefon:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Gimnazija in srednja ekonomska šola
Stjenkova 3, 6210 Sežana
Maja Prešeren
057311280
maja.preseren@guest.arnes.si
www.ss-sezana.si

Trajanje projekta: junij 2008–junij 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Srednja šola Srečka Kosovela Sežana je s projektom želela nadaljevati sodelovanje 
šole z gospodarstvom, lokalnimi oblastmi in Območno razvojno agencijo Krasa in 
Brkinov in ponuditi svoj prispevek pri kreiranju in uresničevanju razvojnih strategij 
Krasa. S pomočjo partnerjev – SOŠ CR Pardubice (češka turistična šola), Park 
Škocjanske jame, Správa CHKO Moravský kras – ter s podporo Občine Sežana in 
ostalih organizacij je v okviru mobilnosti 15 dijakov obiskalo regijski park Moravski 
kras. Udeleženci so po intenzivni junijski in septembrski pedagoški, jezikovni in 
kulturni pripravi v mesecu oktobru 2008 proučili tržne pristope, lokalno vodenje, 
komuniciranje, organizacijo in lokacijo turističnih ponudnikov. Po mobilnosti so 
dijaki svoje ugotovitve strnili v raziskovalnih nalogah in rezultate projekta uspešno 
promovirali.

Rezultati projekta:

Rezultati projekta so izvedba uspešne prireditve Slovenski dan v Pardubicah (ki je 
imela tri ponovitve), štiri raziskovalne naloge s področja primerjave slovenskega 
in moravskega krasa, ki so jih dijaki uspešno zagovarjali kot četrto izpitno enoto 
na poklicni maturi, sodelovanje na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več 
turizma v organizaciji TZS (Turistična zveza Slovenije) – letošnja tema je promocija 
poklicev in dijaki so predstavili poklic varuha jam (cave rangers), sodelovanje na 
tekmovanju Dijaška oglaševalska scena Slovenije – promocija raziskovalnih nalog, 
vzpostavitev trajnega sodelovanja s Parkom Škocjanske jame (v maju 2009 smo 
bili povabljeni na predstavitev našega projekta v okviru praznika Škocjanskih jam 
‘Belajtnga’ in letos je šola zopet sodelovala), prijava projekta Mladi na podeželju 
skupaj z Območno razvojno agencijo ORA Krasa in Brkinov.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I
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Izjave udeležencev: 

Ana:
»Drugim udeležencem priporočam, ker je to velika življenjska izkušnja.«

Anja:
»V tujini sem spoznala, da angleški jezik ni tako težak.« 

Maruša:
»Nove učne izkušnje so povečale mojo zainteresiranost za delo in nadaljnje 
usposabljanje.«

Miloš:
»Naučil sem se timskega dela, pridobil sem nove izkušnje v komunikaciji, iskanju 
potrebnih podatkov, naučil sem se prilagajati določenim razmeram ...« 

Erik:
»Imel sem se zelo lepo in naučil sem se veliko novih stvari. Lahko bi imeli vsaj en 
teden več, saj je za marsikaj zmanjkalo časa.« 

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8



32

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

Naslov projekta: Odprta srca

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:

Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Cesta dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora
Gordana Kaisersberger Grlica
gordana.kaisersberger@guest.arnes.si
http://www.vizvisnjagora.si/

Trajanje projekta: 1. 9. 2008–31. 8. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Cilji projekta so bili: 
-  vključevanje skupin s posebnimi težavami na trg dela;
-  izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti po Evropi za    
 osebe, udeležene v osnovnem poklicnem izobraževanju;
-  izboljšanje preglednosti in priznanje kvalifikacij ter sposobnosti,    
 vključno s tistimi, pridobljenimi z neformalnim izobraževanjem in    
 učenjem ter priložnostnim učenjem;
-  spodbujanje učenja živih tujih jezikov;
-  podpora vključenim v usposabljanje in nadaljnje usposabljanje za    
 pridobitev in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij z namenom    
 olajšati njihov osebni razvoj, zaposljivost in vključenost na evropskem   
 trgu dela.

Sodelovali smo s County Wicklow Vocational Education Comitee z Irske in 
AZZURRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE iz Italije. Udeleženci usposabljanja so 
bili mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki imajo težave s socialno 
integracijo. Dijakinje administrativnega programa so bile na usposabljanju v irskih 
pisarnah, dijaki programa kuhar so bili na usposabljanju v restavracijah v Spoletu v 
Italiji. Obe nastanitvi sta trajali tri tedne. 
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Naslov projekta: Trajnostni razvoj v kmetijstvu, živilstvu in 
naravovarstvu  

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in 
strokovna šola 
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Jerneja Planinšek Žlof
jerneja.zlof@guest.arnes.si
http://www.sc-s.si/projekti/leonardo.html 

Trajanje projekta: 9. 3. 2009–25. 3. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Udeleženci usposabljanja so bili dijaki in dijakinje 2., 3. in 4. letnikov strokovno 
tehniških, živilsko prehranskih in kmetijsko podjetniških izobraževalnih programov. 
V okviru projekta mobilnosti so se v marcu 2009 dva tedna teoretično in praktično 
usposabljali na Finskem v  Vocational Education Center SEDU v kraju Ilmajoki. Namen 
projekta je bil pridobiti in izmenjati  inovativna praktična znanja in kompetence na 
področju trajnostnega kmetijstva in  živilstva v povezavi z naravovarstvom ter tako 
povečati konkurenčnost udeležencev,  bodočih iskalcev zaposlitve, na trgu delovne 
sile. Udeleženci so poleg strokovnega znanja pridobili tudi znanja o kulturi, načinu 
življenja, delu, jeziku in načinu izobraževalnega procesa dežele šole gostiteljice. 
Izboljšali so znanje angleščine in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 
ter navezali pristne stike z vrstniki.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Ko delamo v Evropi, dograjujemo poklicne in 
življenjske kompetence

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola 
Ljubljana
Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana
Barbara Lamut
barbara.lamut@sgges.si
www.sgges.si

Trajanje projekta: 1. 9. 2009–30. 9. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Program Leonardo da Vinci na naši šoli izvajamo že od leta 2002. Kot cilj smo si 
zadali opravljanje obvezne delovne prakse v različnih evropskih podjetjih, hkrati 
pa sodelujemo pri izvedbi projekta s partnerskimi šolami podobnih izobraževalnih 
programov. Dijakom želimo skozi opravljanje dela v tujini pokazati pomen 
strokovnega znanja, kakovost njihovega znanja, zmožnost soočanja z novimi 
situacijami ter pomen znanja jezikov. V projektu sodelujejo dijaki 3. letnikov 
naših izobraževalnih programov, ki v evropskih podjetjih opravljajo tritedensko 
delovno prakso kot sestavni del njihovega izobraževalnega programa. Po izkušnjah 
udeležencev lahko rečemo, da je ta program mnogo več kot le delovna praksa. 
Dijaki pridobijo socialne veščine, morajo se znajti tudi sami v novih situacijah, se 
sporazumevajo v tujih jezikih ipd.

Sodelovali smo s šolami in podjetji v Italiji, Španiji, na Finskem, Poljskem in na 
Cipru.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008



35

Naslov projekta: V Evropi pridobivamo izkušnje

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:

Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Štefica Fink
stefica.fink@guest.arnes.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/zrece/

Trajanje projekta: 1. 6. 2008–31. 12. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Glavni namen projekta je bil izmenjava znanj in izkušenj na področju CNC-
programiranja in upravljanja CNC-strojev; pridobivanje ostalih znanj na področju 
strojništva, primerjava tehnologij, strojev, opreme ter materialov v strojni industriji 
med Slovenijo in Češko, spoznavanje kulture češkega naroda (arhitekture, vere, 
jezika, navad in običajev, prehranjevanja, izobraževanja, problematike mladih 
…), spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti češke dežele. Pomembno je 
tudi izpopolnjevanje znanja tujega jezika (jezik komunikacije je bil angleški jezik), 
primerjava češkega in slovenskega jezika, spoznavanje češke književnosti in iskanje 
stereotipov obeh dežel. Zanimiva je primerjava tipičnih jedi obeh dežel, primerjava 
politične ureditve, gospodarskih značilnostih in značilnosti trga dela. Zanimiva 
je tudi primerjava izobraževalnih sistemov obeh dežel po stopnjah izobrazbe, 
poimenovanje poklicev, potek teoretičnega in praktičnega pouka, način poučevanja 
dijakov in struktura izobraževalnega programa na področju strojništva. Pomembna 
sta druženje in medkulturni dialog.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Od ideje do izdelka – reklamni oglas za vključitev 
v projekt

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
Monika Čeh
monika.ceh@guest.arnes.si
http://ldv.scptuj.si

Trajanje projekta: september 2008–marec 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Projekt je bil osredotočen na usposabljanje dijakov v tujem delovnem okolju, kjer 
bi dijaki sledili cilju projekta, ki je temeljil na pridobivanju znanja in inovativnosti. 
Usposabljanja so se udeležili dijaki 3. in 4. letnikov računalništva, elektrotehnike 
in mehatronike. Dijaki so bili na usposabljanju v Nemčiji in Grčiji in so prvič izkusili 
mobilnost kot del izobraževanja. Cilj mobilnosti je bil osredotočen na timsko delo, 
pri katerem so dijaki izdelali idejo ali načrt za vključenost in motiviranost dijakov za 
mobilnost s pomočjo IKT. Rezultat projekta je bil zadovoljstvo udeležencev in njihov 
vpliv na sošolce, ki so sami pokazali zanimanje za sodelovanje, ter ideja, katere 
načrt je že izdelan: velika tabla Evrope, morda celo sveta, kjer LED diode ponazarjajo 
mrežo partnerjev, ki smo jih pridobili v letih sodelovanja v projektih Leonardo da 
Vinci, z utripajočimi signali za aktivne države partnerice in neutripajočimi signali za 
države, s katerimi v tekočem letu ne sodelujemo v projektih Leonardo da Vinci.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Mobilnost in glasba – klavir

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Kulturno društvo Pueri Cantores Tolmin
Žagarjeva 5, 5220 Tolmin
Primož Hvala Kamenšček
primoz.hvala©cpi.si

Trajanje projekta: 1. 6. 2008–31. 5. 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Praktičnega izobraževanja se je udeležila učenka osnovne šole Tolmin, ki izkazuje 
visoko nadarjenost na področju glasbe, in sicer kot pianistka, saj dosega odlične 
rezultate ter prva mesta na področju glasbenih tekmovanj na nacionalni in 
mednarodni ravni. 

V okviru projekta mobilnosti je učenka poglabljala in pridobivala nova kompetenčna 
znanja na področju igranja klavirja in izkušenj koncertne dejavnosti. Mobilnost ji je 
omogočila pridobitev novih jezikovnih znanj, in sicer italijanskega in angleškega 
jezika, ter spoznavanje novih kulturnih okolij. Strokovne izkušnje in nova znanja so 
učenki koristili tudi za napredovanje na višjo strokovno stopnjo študija klavirja in 
vpis na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008

Ocenjujemo, da je mobilnost doprinesla tudi k dvigu kakovosti delovanja 
kulturnega društva na področju izobraževalne dejavnosti na ravni novih znanj in 
socialno-partnerskih navezav.
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Naslov projekta: Strojništvo je naša prihodnost

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

ŠC Ptuj, Strojna šola
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
Anja Jesenek
anja.jesenek@guest.arnes.si
http://strojna.scptuj.si/

Trajanje projekta: 1. 9. 2008–31. 12. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V projekt so bili vključeni dijaki Strojne šole, ki so na šoli že pridobili Europass prilogo 
k spričevalu. Glavni namen je bil spodbuditi dijake k izmenjavi znanj in idej na 
njihovem profesionalnem nivoju kot tudi prebroditi kulturne raznolikosti in začeti 
razmišljati kot državljani EU. Prva mobilnost je bila izvedena v marcu 2009 v Chambery 
(Francija) s 6 avtoserviserji, druga pa v oktobru 2010 v kraj Järvenpää (Finska) z 2 
avtoservisnima tehnikoma in 2 avtokaroseristoma. Obe mobilnosti sta trajali tri 
tedne in vključevali kulturno, strokovno in jezikovno pripravo ter delo v podjetjih. V 
obeh primerih so bili partnerji šole, tako da so dijaki spoznali tudi delovanje šolskega 
sistema. Ponosno lahko rečemo, da so se naši dijaki izkazali kot zanesljivi, prilagodljivi 
in dobro usposobljeni tako na delovnem mestu kot v življenju nasploh, kar nas še 
posebno veseli. V tem obdobju smo bili tudi gostitelji izmenjav obeh partnerskih šol 
in nadaljujemo sodelovanje z njimi tudi v prihodnje.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Mobilnost in glasba – violina, 2008/LDV/MOB/40

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana
Jernej Brence, Primož Hvala Kamenšček
info@kgbl.si
http://www.kgbl.si/

Trajanje projekta: 1. 6. 2008–31. 5. 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Praktičnega izobraževanja se je udeležila dijakinja Srednje glasbene in baletne 
šole Ljubljana, Umetniška gimnazija – smer violina. V okviru projekta mobilnosti 
je dijakinja poglobila in pridobila nova kompetenčna znanja na strokovnem in 
praktičnem področju igranja violine ter izkušnje pri koncertni dejavnosti.

Poglobila je tudi znanje nemškega jezika in spoznala novo kulturno okolje, ki nudi 
možnost novih družbenih stikov in kulturnih znanj.
Ocenjujemo, da je mobilnost doprinesla tudi k dvigu kakovosti izobraževalne 
institucije na ravni novih znanj, možnosti in partnerskih navezav.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008

Naj izpostavimo nekatere cilje, ki smo jih dosegli:
doprinos k spodbujanju inovativnosti in kakovosti strokovnega - 
izobraževanja;
odzivnost na novosti in spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj ter pridobiti - 
nova znanja;
individualni učni pristop glede na zmožnosti dijaka;- 
spodbuda k promociji medkulturnega dialoga;- 
s primeri dobre prakse narediti glasbeno umetnost privlačno za mlade.- 

Za izredne dosežke na področju glasbe, inštrumenta violine, je dijakinja v letu 2009 
prejela najvišje državno priznanje za nadarjene mlade glasbenike, Škerjančevo 
nagrado.
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Naslov projekta: Na naši poti do usvojitve evropskih poklicnih 
kompetenc 

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:

Spletna stran projekta:

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – 
Ljubljana
Ptujska 6, 1000 Ljubljana
mag. Smiljana Fister in mag. Nikolaj Lipič 
smiljanafister@yahoo.com; nlipic@mail386.com 
http://www.s-spssb.lj.edus.si/projekti_projects/
projekti_projects_index.htm

Trajanje projekta: 1. 8. 2008–30. 11. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V projekt smo vključili štirinajst dijakov naše šole z namenom tritedenskega 
poklicnega usposabljanja in strokovnega izobraževanja v tehnološko bolj razvitih 
okoljih Finske, kar je bistveno okrepilo njihov osebni in poklicno-profesionalni 
razvoj. 

Usposabljanje je bilo osredotočeno na usvajanje specifičnih poklicnih znanj, 
izkušenj in veščin s poudarkom na pridobivanju ključnih poklicnih kompetenc, kajti 
dijake želimo opolnomočiti za lažji vstop na evropski trg delovne sile.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008

Na Finskem so se na partnerskih šolah v mestih Mikkeli, Tampere in Lahti 
usposabljali štirje prometni tehniki, dve konfekcijski modelarki, dva avtokaroserista, 
dva avtoserviserja ter po eden avtoservisni tehnik in strojni tehnik. Dijaki so se na 
naši šoli kar tri mesece pred odhodom v tujino tedensko udeleževali intenzivnih 
jezikovnih in kulturnih priprav. Na usposabljanje v tujino sta dijake spremljali dve 
spremljevalni osebi (učitelja). 

Glede na odzive dijakov, vključenih v mobilnost, projekt ocenjujemo kot zelo 
uspešen. 
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Naslov projekta: Z izmenjavo znanja Evropa bogati

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Poslovno-komercialna šola Celje
Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
Mateja Obrez Verbič
mateja.obrez@siol.net
www.pksola.com

Trajanje projekta: 1. 6. 2008–1. 7. 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Jeseni 2008 je peta generacija naših 'davinčijev' potovala na tritedensko raziskovanje 
Severne Irske. Projekt smo osvežili z novim partnerjem (NorthWest Academy), ki 
je prevzel skrb za naših 17 dijakov, tokrat samo iz programa ekonomski tehnik. 
Dijaki so dobro izkoristili ponujene možnosti in izpopolnili svoje znanje angleščine, 
spoznali so ogromno novih prijateljev iz vseh koncev EU, raziskali so okolico ter 
naravne lepote. Obvezni vmesni postanek so naredili v Londonu in ga prečesali po 
dolgem in počez. Prakso so opravljali v različnih trgovskih podjetjih in tako spoznali 
način poslovanja na Severnem Irskem. Bili so navdušeni in kar težko se je bilo vrniti 
v šolske klopi.  

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Zdravje in lepota v deželi tisočerih jezer

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana
Mateja Kolmančič
mateja.kolmancic@guest.arnes.si
http://www.ssfkz.si/index.php?id=mednarodno_
sodelovanje

Trajanje projekta: september 2008–september 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Šola je sodelovala z dvema partnerskima šolama – OMNIA in HESOTE iz Helsinkov 
(Finska). S projektom smo pričeli, ko smo v šoli začeli s prenovljenim programom 
kozmetični tehnik, programa zobotehnik in farmacevtski tehnik pa sta bila sredi 
prenove. Ker obe šoli poučujeta v modularni obliki, sta bili za nas zelo primerni.

V projektu je sodelovalo 15 dijakov in dijakinj 3. in 4. letnika iz omenjenih 
programov. Dijaki so opravljali tritedensko delovno prakso v kozmetičnih salonih, 
‘spa centrih’, lekarnah in zobotehničnih laboratorijih. Pred delom so se seznanili 
z načinom šolanja, saj so nekaj dni preživeli tudi na partnerski šoli. Prvi teden je 
dijake spremljal učitelj spremljevalec, ki je preveril pogoje dela in namestitve, 
opravil pogovore in sodelovanje s partnersko šolo.

Pri projektu nismo potrebovali zunanjih organizacij, saj smo namestitve in 
koordinacijo opravili sami s pomočjo partnerskih šol.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Kakovostno odkrivajmo in si odpirajmo nove 
možnosti zaposlovanja

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10, 3000 Celje
Katja Pogelšek Žilavec
katja.pogelsek@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~sscezdr1s/
Projekti_08_09.htm

Trajanje projekta: marec 2008–junij 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V šolo Stredni zdravotnicka škola a Vyšši zdravotnicka škola Plzen na Češkem so aprila  
2009 na dvotedensko namestitev odšli trije dijaki, ki so obiskovali tretji letnik. Dijaki 
so spoznali način poučevanja pri strokovno-teoretičnih predmetih, spoznali delo 
zdravstvenega tehnika v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah ter opravljali 
delovno prakso na oddelku bolnišnice. Sodelovali so z osebjem bolnišnice in prišli 
v stik z bolniki. Spoznali so, da mora biti zdravstveni delavec potrpežljiv, zanesljiv, 
osebnostno zrel in da mora imeti korekten odnos do ljudi. Spoznali so, kako je 
organizirana zdravstvena nega in kakšni so standardi negovalnih intervencij v 
bolnišnici. Dijaki so se pozanimali tudi o tem, kje se je možno zaposliti po končanem 
izobraževanju, kje lahko nadaljujejo študij, katere so njihove šolske in izvenšolske 
dejavnosti. Začutili so del njihove kulture, se izpopolnili v znanju angleščine, 
predvsem strokovnih izrazov, spoznali njihovo deželo, navade in običaje ter delo 
in način zabave mladih.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE V 
OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Poslovanje v EU

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:

Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta II. Grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica
Igor Gruden
igor.gruden1@guest.arnes.si
http://www.ssjj.si/ (dejavnosti na šoli – projekt 
LdV)

Trajanje projekta: september 2008–oktober 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Pri projektu Poslovanje v EU, ki je potekal od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2009, so kot 
udeleženci na namestitvah junija 2009 sodelovali dijaki 3. letnika programa 
ekonomski tehnik. Izvedli smo ga s pomočjo partnerskih organizacij prejemnic 
– Državne realne šole v Nemčiji, organizacije za usposabljanje in izobraževanje 
WEXEU Hangol 6 z Madžarske in izobraževalnega inštituta Instituto Europeo 
de Lenguas Modernas iz Španije. Skupaj z našimi partnerji smo se dogovorili za 
zadolžitve pri projektu in pripravili delovne programe, izvedli pa smo tudi postopke 
za ovrednotenje in priznavanje pridobljenih znanj in spretnosti.  Projekt se je kot 
namestitev neposredno izvajal od 6. 6. do 20. 6. 2009 v Nemčiji v mestu Hirschaid, 
na Madžarskem v mestu Szentendre, v Španiji pa v Granadi, in sicer v podjetjih 
turistične, trgovske in druge storitvene dejavnosti ter na strokovnih predavanjih in 
ekskurzijah ali ogledih kulturnozgodovinskih znamenitosti.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Letalstvo – to je stvar preteklosti

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje
Saša Bec
sasa.bec@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~ssljss4s/projekti/
leonardo.html

Trajanje projekta: junij 2008–marec 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

V jeseni 2007 sta si šoli izmenjali pripravljalne obiske in določili urnik za delo 
v letu 2008. Čeprav so dejavnosti potekale skozi celo leto, je bil dejanski obisk – 
projekt naših dijakov in učiteljev v Belgiji omejen na 14 dni v jeseni 2008. Projekt 
se osredotoča na sodelovanje obeh šol pri izdelavi statične replike lovskega letala 
iz prve svetovne vojne, ki jo s pomočjo STPŠ izdeluje VTI. Projekt je naravni odraz 
skupnega tematskega interesa STPŠ in Vrij Technisch Instituut (Belgija) ter želje 
obeh šol po ustvarjanju projektov. Torej projekt zadovoljuje najbolj osnovno 
potrebo – po ustvarjanju in raziskovanju novega. 

Kot skupne cilje projekta lahko navedemo produkt (letalo), metode (specializacija 
letalskega znanja) ter izkušnje (jezikovno-kulturne).

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Šolska praksa dijakov z mobilnostjo – model 08/09

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Miran Papež
miran.papez@guest.arnes.si
http://mic.scv.si/ (projekti)

Trajanje projekta: junij 2008–maj 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Osnovni cilj projekta Šolska praksa dijakov z mobilnostjo – model 08/09 je bil 
izvedba vsaj treh prototipnih dolgotrajnejših mobilnosti za dijake Šolskega centra 
Velenje. Namen projekta SPD 08/09 je bil, da udeleženci mobilnosti opravijo 
del svojih učnih obveznosti (v okvir katerih spada tudi opravljanje praktičnega 
usposabljanja z delom v podjetjih) v podjetjih v tujini. Na Šolskem centru Velenje 
so organizatorji praktičnega pouka, ki organizirajo in vodijo praktični pouk in 
praktično usposabljanje z delom, na podlagi obstoječih učnih načrtov pripravili 
seznam in opis znanj in kompetenc, za katere smo želeli, da jih dijaki usvojijo med 
mobilnostjo oz. med praktičnim usposabljanjem z delom v tujih podjetjih – t. i. 
matriko kompetenc.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: FLORSIC 2008

Nosilec projekta:
Ime organizacije:

Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Karmen Volavšek
karmen.volavsek@gmail.si
http://www.hvu.si/srednja/ (vsebine – projekti)

Trajanje projekta: marec 2009–maj 2010 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Glavna ideja mednarodnega sodelovanja Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti 
iz Celja in sodelujočih FLORNET partnerjev v tem projektu mobilnosti je, da je 
izmenjava različnih tradicij dobra podlaga za inovacije tehničnih, socialnih in 
estetskih vizij in za boljše razumevanje drugih kultur. Izmenjave so se udeležili dijaki 
Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, ene izmed FLORNET partneric, obiskali 
pa so različne evropske države.  Izmenjava združuje izobraževanje, poudarek je na 
evropskem državljanstvu  in podjetništvu za učence in učitelje. Izmenjava dijakov je 
tudi strukturen in spodbujan del šolskega poslanstva. Trajanje in čas namestitve se 
razlikujeta glede na starost udeležencev in morata spadati v učni načrt.

Z B O R N I K  P R O J E K T O V  M O B I L N O S T I  2 0 0 7  I N  2 0 0 8

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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Naslov projekta: Zelen in čist način proizvajanja elektrike

Nosilec projekta:
Ime organizacije:
Naslov organizacije:
Koordinator projekta:
E-naslov:
Spletna stran projekta:

Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska 51, 1000 Ljubljana
Mirja Mrovlje
mirja.mrovlje@guest.arnes.si
http://www.s-ssts.lj.edus.si/

Trajanje projekta: september 2008–september 2009 

Ciljna skupina: dijaki

Vsebina projekta:

Mobilnosti v Španiji se je udeležilo šest dijakov ob spremstvu učitelja. Njihovo 
dvotedensko usposabljanje je potekalo na sorodni šoli v Madridu. Namen projekta 
je bil pridobivanje novega znanja in izkušenj na področju uporabe obnovljivih virov 
v proizvodnji elektrike. Španska šola ima bogate izkušnje na tem področju, saj je 
ena izmed vodilnih dežel v solarni tehnologiji. Dijaki so pridobili bogate strokovne 
izkušnje na področju inštalacije solarnega sistema, preverjanja malih električnih 
naprav … izboljšali jezikovne spretnosti, spoznali drugačno kulturo, način dela in 
življenja ter okrepili svoje socialne kompetence. 

Izkušnje sta pridobili tudi obe sodelujoči šoli, ki sta zaradi projekta povečali svoje 
partnerstvo in mednarodno sodelovanje, projekt pa je pomagal tudi pri vzpostavitvi 
novega poklicnega programa solarni tehnik pri nas.

P R O G R A M  L E O N A R D O  D A  V I N C I

OPISI OSTALIH PROJEKTOV MOBILNOSTI ZA OSEBE VKLJUČENE 
V OSNOVNO POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2008
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