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Naša šola nadaljuje sodelovanje v programih mednarodne mobilnosti. Zanimanje za takšne 

mobilnosti tudi v Sloveniji narašča, zato smo  se tudi mi ponovno prijavili na razpis in bili uspešni. 

Na podlagi uspešne prijave na projekt Erasmus+ 2016, Ključni ukrep 1, Mobilnost v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju, ki smo ga poimenovali »Knowledge for all« smo uspešno zaključili 

prvi del dvo- letnega projekta. Prvi del projekta je potekal v  MILANU, kjer se je tri tedenske 

mobilnosti od 16.10. do 5.11. 2016 udeležilo 8 dijakov in 2 spremljevalki.  

Namen mobilnosti je opravljanje praktičnega usposabljanja ter pridobitev ključnih oz. splošnih in 

strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela. 

Cilji mobilnosti so nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, 

krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij. 

Mobilnosti so se udeležili naslednji dijaki: strojni tehniki iz 4. d razreda Simon Vuk, Dominika Černi, 

Nejc Šendlinger, iz 2.drazreda Etjan Kiralj, Aljaž Kardoš, Sašo Prendl, ter dve ekonomski tehnici in 

sicer iz 4.c razreda Kaja Kocon in iz 2. b razreda Laura Županec. 

Dijake sta spremljala  učiteljici Lučka Bačič in Sandra Vida, ki sta se zamenjali. 

Pred mobilnostjo so na šoli opravili jezikovne, kulturne in pedagoške priprave, ki so jih izvedli  učitelji 

Brigita Laj, Nives Kuhar, Katarina Ferenc, Bernadetta Horvath, Blaž Sobočan, Mario Raduha, Sandra 

Vida in Lučka Bačič, ter Mitja Novinič.  Prav tako so opravili psihološke in logistične ter jezikovne 

priprave s strani slovenske predstavnice agencije Evolvo.   

V Milanu nas je gostila partnerska organizacija Evolvo iz Milana. Bivali smo v mestu Monza,  ki je 

oddaljena od Milana 15 km v Residenzi Cantalupo, v dvo posteljnih sobah. V Residenzi so imeli na 

voljo 3 obroke. Vsak dan so se vozili na prakso v Milano z javnim prevozom.   

Štirje dijaki strojni tehniki so opravljali prakso v podjetju Nuzoo Robotics, ena dijakinja je opravljala 

prakso v servisni delavnici Ducati in dve ekonomski tehnici sta opravljali prakso v podjetju SoldOut, ki 

se ukvarja s produkcijo in organizacijo musicalov. 

Mobilnost je poleg opravljanja prakse vključevala oglede in spoznavanje zgodovinskih in kulturnih 

znamenitosti mesta Milano ter Monze. Obvezen je bil ogled naravoslovnega muzeja Leonardo da 

Vinci in gradu Sforzesca, sami pa smo si ogledali še katedralo Duomo, operno hišo Scala, stadion San 

Siro, mestno pokopališče Monumentale, kanale Navigli, novi Milano, galerijo Vitorio Emanuelle, 

autodrom  Monzo, galerijo sodobnih umetnosti Pirelli Bocaca, ter mnogo ostalih znamenitosti. 

Že med samo prijavo na razpis so se dijaki naučili napisati motivacijsko pismo in Europass življenjepis 

v slovenskem in angleškem jeziku,  ter prijavo v angleškem jeziku. Med mobilnostjo so pisali dnevna 

poročila o praksi  v angleškem jeziku. Po končani mobilnosti pa so pri različnih predmetih napisali  

spise, članke,   poročila, seminarske naloge, kar je bilo tudi ocenjeno. Poleg tega so imeli predstavitev 



mobilnosti za osnovnošolce na tehniškem dnevu, ter za dijake in učitelje naše šole.  Izdelali so tudi 

predstavitveni video, ki se je prikazal na informativnem dnevu,  služil pa bo tudi za promocijo šole. 

Dijaki so se vrnili  domov z novo strokovno, kulturno in življenjsko izkušnjo.  Prakso so uspešno 

opravili, za kar so pridobili  mednarodno veljavni certifikat Europass Mobility, ki ga bodo kot 

referenco lahko s pridom uporabili   pri iskanju  zaposlitve. 

Kot koordinatorka lahko rečem, da je mobilnost za dijake enkratna izkušnja, saj se srečujejo z novimi 

situacijami, skozi katere lažje ozavestijo kompetence in spretnosti, ki jih krepijo in bogatijo.  Tudi 

učitelji se ob tem marsikaj naučimo, tudi sama sem se, zato upam, da bodo projekti vsako leto boljši 

in da bo mobilnost cilj marsikaterega dijaka in učitelja. 
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Izvedbo projekta mobilnosti v okviru programa Erasmus+ je omogočila dotacija Evropske komisije. 


