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»Skills4life« - Projekt Erasmus+ za program STROKOVNA GIMNAZIJA 

 
Projekt bo potekal od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020.  

Sodelujemo tri šole: 

 

 Biotehniški center Naklo, Slovenija 

 Kaufmänische Schule Geislingen (KSG) , Nemčija 

 Onze-LieveVrouw- Presentatie Secundair Onderwijs, Belgija 

Namen projekta je dijake preko izkustvenega učenja pripeljati do znanj, s katerimi bodo lažje prepoznali 

sebe, svoje poklicne spretnosti in se dobro odločili glede svojega bodočega poklica. V projektu sodelujemo 

tri šole iz treh držav z različnimi ekonomskimi problemi, ki se srečujemo z različnimi izzivi na področju dela. 

Cilj projekta je seznaniti se z vsemi možnostmi, spoznati različne načine soočanja s trgom dela in videti 

različne priložnosti in se tako učiti drug od drugega. Skupaj bomo na koncu izdelali katalog spretnosti v 

obliki seznama, ki bo služil dijakom kot pripomoček za boljšo poklicno orientacijo. Ta pripomoček bo v e-

obliki in bo namenjen tudi prihodnjim generacijam.  

 

Potek usposabljanja: dijaki bodo v internacionalnih skupinah vključeni v izobraževalni proces, s poudarkom 

na kariernem usposabljanju, razvijanju podjetnosti, projektnem delu, nemškem in angleškem jeziku, 

spoznavanju dežele in trenutne situacije medkulturnega dialoga v Belgiji, Nemčiji in Sloveniji.  

 

Vsi dijaki so povabljeni, da se aktivno vključijo v projekt in udeležijo izmenjave v Nemčijo ali v Belgijo. V 

treh letih bodo izvedene 4 sedemdnevne izmenjave: 

 November  2017 – Geislingen (Nemčija) – Službe prihodnosti 

 April 2018 – Naklo (Slovenija) – Bodimo podjetniki 

 Oktober 2018 – Sint-Niklaas (Belgija) – Kako postati prava oseba za željeno delovno 
mesto 

 Oktober 2019 – Naklo (Slovenija) – Diseminacija in vrednotenje projekta, dokonča 
podoba spletne strani in končni izdelek 

  
Izmenjave bodo potekale od ponedeljka do petka (skupaj z vožnjo 7 dni). V času izmenjav naši dijaki bivajo 

pri družinah gostiteljicah, dvakrat (aprila 2018 in oktobra 2019) pa gostijo dijaka iz Belgije ali Nemčije. Za 

izvedbo projekta in izmenjave smo pridobili sredstva, iz katerih bomo krili stroške prevoza in prehrane, 

zavarovanje in podobno. Stroški dijakov so le nastanitev in hrana za gostujoče dijake, ki jih bodo gostili na 

domu.  

 



                 

 
Stran 2 od 2 

Oddaja vloge za razpis:  

Dijaki lahko oddajo prijavnico za aktivno sodelovanje v projektu Skills4life skupaj s karierno mapo do 9. 

10. 2017 koordinatorici projekta Darji Ravnihar. Komisija bo v roku enega tedna odločitev sporočila 

dijakom pisno po elektronski pošti. Izbrala bo 12 dijakov in 6 dijakov za rezervno listo. Komisija razpisa bo 

pri dijakih upoštevala:  

 popolno izpolnjeno prijavnico (priloga 1) in karierno mapo  

 izpolnjen ŽIVLJENJEPIS DIJAKA v obliki Europass (priloga 2) 
 izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV (priloga 3), 

 izpolnjena in podpisana IZJAVA DIJAKA (priloga 4), 

 prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela, 

 motiviranost za projektno delo, vedoželjnost, pripravljenost sodelovati v timu 

 učni uspeh dijaka. 
Naloge dijakov: 

 pred izmenjavo: sodelujejo na pripravah 

 med izmenjavo: aktivno sodelovanje 

 po izmenjavi: sodelujejo v aktivnostih, poskrbijo za predstavitev na šoli in v medijih, izpolnijo 
vprašalnike 

 

Darja Ravnihar         Andreja Ahčin 

koordinatorica projekta      ravnateljica Srednje šole 

 

 
 


