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RAZPIS 
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA KOMPETENCE 21. STOL.  

DIJAKOV GIMNAZIJCEV – NEMČIJA 2017 
v okviru projekta »School4life« in »GimBc-Po« 

 
Strahinj, 26. 1. 2017 

 

Podatki o mobilnosti v okviru projekta »School4life« in »GimBc-Po« 

Namen projekta: dijakom gimnazije omogočiti splošno izobraževanje nadgraditi s strokovnim 

usposabljanjem v tujini.  

Termin in dolžina usposabljanja: 12. 3. 2017- 23. 3. 2017, 12 dni. 

Področje usposabljanja: podjetnost in nemški jezik. 

Organizatorica prejemnica: Kaufmännische Schule Geislingen, NEMČIJA 

(http://www.ksgeislingen.de/). 

Število dijakov: 10 dijakov. 

Prevoz: vlak (Kranj – Geislingen – Kranj), javni prevoz (po Nemčiji). 

Program usposabljanja: v prilogi.  

Cena: dijaki imajo iz projekta krite stroške prevoza, nastanitve (pri družinah) in prehrane, 

zdravstveno zavarovanje, jezikovno in kulturno pripravo.  

Priznane vsebine:  

 3. ura ŠVZ – 35 ur, 

 10 ur v okviru obveznih izbirnih vsebin,  

 32 ur rednega programa. 

Potek usposabljanja: dijaki bodo vključeni v izobraževalni proces, s poudarkom na strokovnem 

usposabljanju, razvijanju podjetnosti, projektnem delu, nemškem jeziku, spoznavanju dežele in 

trenutne situacije medkulturnega dialoga v Nemčiji. 

Naloge dijakov: 

 pred mobilnostjo: izvedejo obvezne priprave in potrebne predstavitve, 

 med mobilnostjo: pisanje člankov, dnevnika, bloga, 

 po mobilnosti: poskrbijo za predstavitve mobilnosti na šoli in v medijih. 

Spremstvo: dijake bo spremljal učitelj spremljevalec.  
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Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati dijaki, ki se prijavljajo na razpis:  

 smer in letnik izobraževanja: 2. in 3. letnik smeri strokovne gimnazije (1. letnik v primeru še 
prostih mest), 

 dijaki, ki se prijavljajo na razpis so dijaki brez vzgojnih ukrepov in negativnih ocen, 

 dijak/-inja, ki je motiviran prijeti za delo, vedoželen, odgovoren za svoja ravnanja in 
pripravljen sodelovati v timu. 

Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija  

Popolna vloga na razpis vsebuje:  

 izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC (priloga 1), 

 izpolnjen ŽIVLJENJEPIS DIJAKA v obliki Europass (priloga 2) in KARIERNA MAPA, 

 izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV (priloga 3), 

 izpolnjena in podpisana IZJAVA DIJAKA (priloga 4), 

 izpolnjeno in podpisano soglasje staršev PREVOZ (priloga 5). 
 

 Oddaja vlog na razpis:  

Močno zainteresirani dijaki/-inje svojo vlogo na razpis z vsemi potrebnimi prilogami oddajo v  
tiskani obliki osebno pomočnici ravnateljice ge. Moniki Rant do vključno petka, 10. februarja 
2017 do 12.00.   
 

Kriteriji izbora 

Komisija razpisa bo pri dijak-ih/-injah upoštevala:  

 popolno izpolnjeno vlogo na razpis z vsemi ustreznimi prilogami, 

 prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela, 

 razvitost ključnih kompetenc dijak-a/-inje – v komisiji so učitelji in razrednik-čarka, ki 
dijak-a/-injo poznajo:  

- pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja, 
- sposobnost načrtovanja in organiziranja svojega dela in učenja,  

- sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov, 

- povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom,  

- samostojnost in odgovornost,  

- upoštevanje navodil, 

- natančnost, 

- delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog, 

- pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev, 

- razvijanje kulture dialoga, 

- odgovorno ravnanje za varno delo in ohranjanje zdravja. 

 učni uspeh dijak-a/-inje, 

 prednost ima dijak-a/-inje, ki se še nikoli v času šolanja ni udeležil usposabljanja preko 
projekta Erasmus+. 
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Odločanje in obveščanje o izboru:  

O izpolnjevanju pogojev bo na predlog imenovane komisije odločila ravnateljica BC Naklo, Srednja 

šola. Komisija bo v roku prispele vloge pregledala ter na podlagi kriterijev izbora ocenila popolne 

vloge. Na tej podlagi bodo izdane odločbe o udeležbi na praktičnem usposabljanju v tujini.  

Za vse udeležence in starše bo sklican sestanek pred odhodom na usposabljanje.  
 

PRILOGA:  

 
Kratek opis šole: 

Kaufmännische Schule Geislingen je šola med Stuttgartom in Ulmom, ki usposablja za raznolike 

poklice na področju trgovanja in prodaje. Imajo različne poklicne in tehniške programe in 

strokovno gimnazijo. S šolo v prihodnjem letu skupaj s partnersko šolo iz Belgije načrtujemo tudi 

nov projekt. 

 

Program usposabljanja: 

Odhod: 12. 3. 2017  

Program usposabljanja:  13. 3. – 22. 3. 2017 

Prihod:  23. 3. 2017  

 

Program: natančen program je priložen – v splošnem pa zajema sodelovanje pri pouku, praktično 

delo v podjetju, projektno delo v virtualnem podjetju, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, 

druženje in sporazumevanje v tujem jeziku. 

 

Datum Program 

12.03.2017,  

nedelja 

Prevzem gostov na železniški postaji 

Razporeditev dijakov k gostiteljskim družinam  

Učitelji spremljevalci: Check-in v hotelu „Krone“ 

13.03.2017,  

ponedeljek 

Pozdrav dijakov in dijakinj v šoli (Direktor Rimbach) 

Od 2. šolske ure dalje obisk pouka (BK1 in EKL) 

Popoldan: Spoznavni popoldan v šoli (KSG), nato Geislingen - cona za pešce 

14.03.2017,  

torek 

Dopoldan: Udeležba pri pouku 

Popoldan: Udeležba pri pouku 

15.03.2017,  Dopoldan: ÜFA – Praktično delo 
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sreda Popoldan: Vožnja v Ulm, Hiša umetnosti: Kunsthalle Weishaupt 

16.03.2017, 

četrtek 

Dopoldan: ÜFA – Praktično delo 

Popoldan: Telovadba 

17.03.2017,  

petek 

Dopoldan: Projektno delo 

Popoldan: Pohod na bližnji hrib „Schwäbische Alb“ 

18.-19. 3. 2017 

sobota, nedelja 

Program pri družini gostiteljici 

20.03.2017, 

ponedeljek 

Dopoldan: Udeležba pri pouku 

Popoldan: Obisk Hiše zgodovine v Stuttgartu 

21.03.2017, 

torek 

Dopoldan: Udeležba pri pouku 

Popoldan: Udeležba pri pouku 

22.03.2017, 

sreda 

Dopoldan: ÜFA – Praktično delo 

Popoldan: Voden ogled firme WMF  

Zvečer: Slovo v piceriji Latino 

23.03.2017, 

četrtek 

Odhod gostov domov 

 

 

Legenda kratic:  

BK1 - BerufsKolleg Jahr 1, Schule führt zum Abschluss für die Fachhochschule – uvajanje v poklic - 1. letnik, šola 

nudi doseženo izobrazbo za vstop na Visoko strokovno šolo. 

EKL - EingangsKlasse, Jahr 11 Wirtschaftsgymnasium, Schule führt zum Abitur,     Studium an einer Universität – 
začetni letnik, Ekonomska gimnazija, šola pripravi dijake na maturo in za nadaljnji študij na univerzi. 

KSG - Kaufmännische Schule Geislingen – Trgovska šola Geislingen. 

ÜFA - Übungsfirma, Büro-Simulation - Praktikum – podjetje, ki simulira pravo podjetje in je namenjena praksi dijakov, 
simulacija dela v pisarni – praksa. 

Ostale informacije:  

- dijaki so nastanjeni pri družinah, 

- dijaki imajo zajtrk in večerjo pri družinah, kosilo pa v šoli ali v bližnjem hotelu Krone,  

- učitelji spremljevalci bodo nastanjeni v Hotelu Krone, 

- učitekji in dijaki bodo imeli karto za javni prevoz: VVS-Kombiticket. 


