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»Vzdušje v estonski šoli se mi je zdelo bolj 

sproščeno in manj stresno kot je pri nas v 

Sloveniji. Zanimivo je bilo videti, kako 

profesorji zaupajo dijakom pripravo šolske 

malice in kako si  dijaki želijo dobro 

opraviti delo ter so pripravljeni pomagati 

drug drugemu.«  

  Maša Hvasti, dijakinja 

 

 »V Estoniji mi je bila zelo všeč šola, saj 
ponuja veliko različnih programov. 

Presenetilo me je, da dijaki sami poskrbijo 
za šolsko prehrano. Naučil sem se izdelati 
sladke preste in speči ter okrasiti torto.« 

Matej Ribnikar, dijak 

 

»Izmenjava z Estonijo je bila neprecenljiva 

izkušnja tako za dijake kot tudi učitelje. 

Dijaki niso pridobivali le novih strokovnih 

znanj s področja živilstva, spoznavali so 

novo kulturo in način življenja v Estoniji. 

Znajti so se morali v različnih situacijah, 

uporabljati tuj jezik, kar je prispevalo k 

večji samozavesti in boljši samopodobi 

dijakov.« 

Jana Koritnik, učiteljica  

  

»Mobilnost je bila odlična priložnost za 

seznanitev z estonskimi primeri dobrih 

praks z njihovih strokovnih področij, a še 

pomembneje, priložnost za navezovanje 

neprecenljivih prijateljskih vezi s sovrstniki 

in edinstven način strokovnega 

izpopolnjevanja.« 

Rok Miščevič, učitelj 

SODELUJOČI PRI PROJEKTU 

Izvedba tega projekta je financirana s strani 

Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno 

odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne 

predstavlja stališč Evropske komisije.  

Potek mobilnosti 



Med delom v kuhinji 

Ogled Talina in Tartuja 

V času od 30. 9. do 10. 10. 2018 se je 

skupina dijakov (Natalija Krek, Manca Selak, 

Maša Hvasti, Janez Rakovec, Matej Ribnikar, 

Luka Zorman) s spremljevalnima učiteljema 

(Jana Koritnik, Rok Miščevič) udeležila 

mobilnosti v Estoniji.  

Šola gostiteljica je organizirala ogled bližnjega 

naravnega parka Tolkuse bog, kjer so 
občudovali naravne lepote države, z ogledom 

dveh poklicnih šol, Viljandi Joint Vocational 

Secondary School in Olustvere School of Service 

and Rural Economics, pa so se podrobneje 
seznanili z estonskim modelom izobraževanja. 

Ob koncu tedna so spoznavali geografske 

znamenitosti Estonije – z ogledom Talina in 

Tartuja so pobliže spoznali kulturne 
znamenitosti mest in utrip turističnih središč. 

Obisk šole v okrožju Viljandi 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus se nahaja v 

mestu Pärnu in sodi med večje estonske šole, 

obiskuje jo okoli 1300 dijakov različnih 

poklicnih programov: slaščičarsko-pekarske, 

kuharske, kozmetične, trgovske, mehanične, 

bolničarske, šiviljske, frizerske usmeritve. 

V Estoniji se pekarstvo in slaščičarstvo poučuje 

v skupnem srednješolskem izobraževalnem 
programu. V sklopu tega programa na šoli 

opravljajo prakso, končne izdelke pa prodajajo v 

šolski menzi. Dijaki med prakso pripravljajo 

malico za vse dijake na šoli, pri tem pa jim 
pomagajo njihovi učitelji. 

V času izmenjave so se naši dijaki udeleževali 

vsakodnevnega usposabljanja v šolski kuhinji 

in slaščičarsko-pekarski delavnici. Izdelovali so 

različne slaščičarske in pekarske izdelke ter 

pomagali pri pripravi obrokov v šolski kuhinji. V 

okviru kulturne izmenjave so se naučili izdelati 

nekaj tradicionalnih estonskih jedi ter spoznali, 

kaj pomeni pripravljati obroke za celotno šolo.  

Udeleženci mobilnosti v šoli 


