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»Zelo dobra izkušnja in zanimiv način 

izvajanja prakse. Učilnice so dobro 

opremljene in prostorne.« 

Ema Burjek 

 

»Zanimiva pokrajina, urejena okolica in več 

samostojnosti pri pouku.« 

  Jakob Razinger 

  

»Pridobila sem nove izkušnje in izboljšala 

znanje angleščine.« 

  Eva Bečan 

  

»Izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovila.« 

  Neža Urh 

 

 »Hrana zanimivih okusov, urejeni 

SPA centri in nakupovalna središča.« 

  Tina Ržek  

 

»Čudovita izkušnja povezovanja, 

spoznavanja drugačnega pedagoškega 

procesa, lepa pokrajina, dobra hrana, 

super organizacija, čudovito mesto, 

urejena okolica, velika kulturna dediščina.« 

Kristina Frlic, učiteljica  

  

»V času izmenjave smo pridobili veliko 

novih izkušenj, tako na strokovnem kot na 

kulturnem in jezikovnem področju. 

Izkušnja izmenjave nam je omogočila 

razvoj komunikacijskih spretnosti, občutka 

za sobivanje, strpnosti in socialne 

odgovornosti.« 

Tadeja Polajnar, učiteljica 



Med delom v kuhinji 

Ogled Talina na kolesih  

V času od 10. 9. do 22. 9. 2017 so se 

skupina dijakov (Neža Urh, Jakob Razinger, 

Tina Ržek, Eva Bečan, Ema Burjek) in 

spremljevalni učiteljici (Kristina Frlic in 

Tadeja Polajnar) udeležili 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 

Udeleženci mobilnosti v šoli 

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 kuharstva 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, gostiteljem 

pa so s pripravo slovenskih jedi predstavili tudi 

naše domače kulinarične posebnosti. 


