
Projekti mobilnosti 
(delovna praksa)
po Evropi



Erasmus Plus na naši šoli:

- namenjen je dijakom programa ekonomski tehnik

- od leta 2005 vsako leto

- države: Nemčija, Italija, Madžarska, 

Španija, Malta, Anglija, Portugalska

- udeleženci (dijaki) do sedaj: 167

- 1-2 skupini po 6 - 8 dijakov letno

- v l. 2020 in 2021 projekt ni bil izveden

- junij 2022 Treviso in Hirschaid



- zagotavlja praktično usposabljanje dijakov v tujini na   

strokovnem,  jezikovnem, kulturnem in drugih področjih,

- financira ga nacionalna agencija CMEPIUS s sredstvi EU



Portugalska in Nemčija 
junij 2019

Zgodba  z  zahodne  strani 
(West  Side Story),

projekt mobilnosti dijakov



Erasmus +  v letu 2019        2. – 15. junij

Braga, Portugalska in

Hirschaid, Nemčija



Prevoz: vlak

DE: Ljubljana – München – Nürnberg – Hirschaid (vlak)

P: Iv. Gorica – Bergamo – Porto – Braga  (GoOpti, letalo)

Nastanitev:

- hotel v centru mesta 



Kje smo delali :

Nemčija: 

- INA, avtomobilska industrija 

- XXXL Neubert - trgovina s pohištvom

- Veit, papirna industrija

- Markt Hirschaid, občina



INA in Neubert XXXLutz



Kje smo delali :

Portugalska: 

- jezikovna šola

- tiskarsko podjetje

- prodajalna poročnih sladkih dodatkov



Matevž in Anže v jezikovni šoli.



Manca v prodajalni poročnih dodatkov.



Prosti čas, zanimivosti

➢izleti, sprehodi, nakupovanje,

➢preizkušanje lokalnih dobrot,

➢celo „izdelovanje“ poročila za E +,

➢net, pogovori, glasba in še marsikaj.

(SKRATKA: Imeli smo se !!RES!!DOBRO!!)



Na izletih 



Še nekaj iz prejšnjih let …



Nemčija 2018, Hirschaid



Italija 2017, Bologna 



… na izletu v Firencah.



Italija 2016, Vicenza

Na izletu v Milanu.



Mobilizacijski „izlet“ –
vzpon pod arkadami 
na hrib Monte Berico
nad Vicenzo.

Matic
Jan

Luka
Rok

Darijo
Erik



Mobilni in sproščeni 

pred našim 

hostlom…



Jan z mentorico v 
uvoznem podjetju.

Erik pri delu v 
turistični agenciji.

Darijo na delu v jezikovni šoli.



Italija, Firence, 2015



Dijakinje pri delu



Dijakinje pri delu



Tečaj italijanščine



na Piazzale Michelangelo



Nemčija, Hirschaid, 2015



Na delovnih mestih







Na kosilu z gostitelji ob 
10. obletnici sodelovanja



Prijateljska tekma v 
nogometu in odbojki



Izlet v Berlin



… delo in pot „domov“

Vicenza 2014



Szentendre 2014,  delo in izlet v Budimpešto



Firence 2013, življenje na ulici



Nemčija 2013, tudi počitek se prileže



2012: Anglija (Portsmouth), izlet v London



2011: Malta, v deželi mornarja Popaja



2010: Madžarska (Szentendre), 
Budimpešta, v parlamentu



2009: Španija (Granada),  tečaj španščine



2006: Italija (Spoleto), razgovor z lastnikom hotela



Najbolj priljubljen izraz  v Nemčiji, od 
1. skupine l. 2005 pa vse do danes. Dober tek! 



Doseženi cilji projektov

- v praksi izboljšana strokovna usposobljenost 

- boljše ustno in pisno izražanje v ANG …

- spoznavanje drugačnega kulturnega okolja

- večja samozavest in aktivno delovanje dijakov



“Modrost je hči izkušenj.”

Leonardo da Vinci


