
 

 

POVZETEK PROJEKTA ERASMUS+ »KNOWLEDGE FOR ALL« 

Dvoletni projekt KNOWLEDGE FOR ALL« smo izvedli v dveh tri tedenskih mobilnostih v Milanu 
in v Budimpešti. V projektu je sodelovalo 22 dijakov, pet učiteljev in štirje spremljevalni učitelji. 
Udeležili so se  ekonomski,  strojni in kemijski tehniki ter mehatronik operater. Obe mobilnosti 
sta potekali  v oktobru in novembru leta 2016 in 2017. Usklajeno,  v času druge mobilnosti je 
bilo na mobilnosti teden dni  tudi  pet učiteljev,  z vsakega strokovnega področja po en učitelj 
strokovnih modulov ter po en učitelj madžarskega in en učitelj angleškega  jezika.  

Cilji projekta so bili doseženi in včasih celo preseženi. Strojni tehniki so  nadgradili znanje iz 

robotike. Izdelali so deset videev  za uporabo robota RaRo z navodili v angleškem jeziku ter  

mehanski primež roke robota. Eden izmed videev je  prikazan na spletni strani slovenskega 

izobraževalnega omrežja SIO, ostale videe pa je na svojih omrežjih objavilo podjetje.  

Pridobljeno znanje so s pridom uporabili na državnem in svetovnem prvenstvu v robotiki. 

Ekonomski tehniki so glede na velik turistični potencial regije spoznavali turistične dejavnosti 

in dogodke ter hotelsko poslovanje s poslovnim komuniciranjem. Kemijski tehniki so poleg 

sodobnih materialov, tehnologij spoznavali postopke in kemijske analize s katerimi bodo 

opravljali ekstrakcije zelišč iz šolskega eko vrta. Dijaki so izdelali dva predstavitvena videa 

mobilnosti iz Milana in Budimpešte, video Milano  je dosegel prvo mesto na razpisu nacionalne 

agencije Cmepius v okviru praznovanja 30 letnice Erasmus+ in je bil objavljen na njihovi spletni 

ter FB strani. 

Mobilnost dijakov in učiteljev je prispevala tako k razvijanju poklicnih, jezikovnih in IKT 

kompetenc, kot tudi k razvijanju socialnih veščin, samoiniciativnosti in podjetnosti. Dijaki so 

nadgradili svoja znanja, postali samozavestnejši, bolj suvereni v komunikaciji v tujem jeziku in 

pri rabi večjezične strokovne terminologije, izboljšali so veščine javnega nastopanja, postali 

bolj samostojni in bolj motivirani za učenje in potovanja. Učitelji so s spoznavanjem različnih 

delovnih procesov  izpopolnili  svoje strokovno znanje ter strokovno terminologijo v angleščini 

in madžarščini. Ob vsem tem so vsi sodelujoči učitelji poleg angleščine obnovili in uporabili v 

praksi tudi svoje znanje madžarskega jezika, ki ga uporabljajo pri dvojezičnem izvajanju 

dejavnosti na šoli,  postali  so bolj suvereni  pri poučevanju. 

Aktivnosti na projektu smo objavljali  na spletni in FB strani šole. Projekt je bil predstavljen na 

šoli ostalim dijakom in učiteljem šole, staršem, učencem osnovnih šol, delodajalcem preko 

predstavitev dijakov udeležencev, ter na mednarodni konferenci mladih o  prihodnosti Evrope 

s posebnim poudarkom na 4 svoboščinah EU3doms. Objavljenih je bilo veliko prispevkov in 

člankov v slovenskih in madžarskih elektronskih in tiskanih medijih. RTV Slovenija je v 

Budimpešti posnela prispevek za oddajo  Mostovi/Hidák.  



Za šolo  predstavlja sodelovanje v projektu dodano vrednost, večji ugled v regiji in 

prepoznavnost. Šola postaja bolj kompetentna v dvojezičnem okolju pri rabi strokovne 

terminologije v madžarskem jeziku in tujih jezikih. V okolju je opaziti več sodelovanja, 

delodajalci prepoznavajo primernost bodočih kadrov, saj se je  zelo povečal tudi odziv 

delodajalcev za vsakoletno srečanje z mentorji. Več je objav tiskanih in elektronskih medijev o 

šoli, vabil na predstavitve projekta, tudi pohvale v medijih  povečujejo ugled in   sprejetost 

šole. 

Na podlagi rezultatov in izkušenj bi tudi v naslednjih šolskih letih poskušali biti uspešni na 
razpisih Erasmus+ in tudi ostalim dijakom ter učiteljem ponuditi možnost sodelovanja. Z 
veseljem ugotavljamo, da je projekt dijakom, učiteljem, šoli in lokalni skupnosti prinesel veliko 
dobrega, predvsem v smislu odpiranja novostim in odpiranja navzven. To bo za našo ustanovo 
dodatna referenca za vpis novih dijakov,  da z mobilnostjo prinesejo nove ideje v naš prostor 
in s tem prispevajo k privlačnejšemu poklicnemu in strokovnemu izobraževanju.  

Izvedbo projekta mobilnosti v okviru programa Erasmus+ je omogočila dotacija Evropske 

komisije. 
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