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Izobraževanje brez mej

Pridobijo samozavest in občutek, da zmorejo
Praksa v tujini je za dijake dobra zaradi več razlogov Vanjo se vključuje tudi Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota tretje leto sodeluje v projektu mobilnosti Erasmus+, ki dijakom s pomočjo
evropskih dotacij omogoča, da opravljajo prakso v tujih podjetjih ali pa
se izobražujejo po vsej Evropski uniji.
Hkrati dijaki tako izpopolnjujejo pridobljena jezikovna znanja.
Vključno s šolskim letom 2016/2017
je bilo na usposabljanju v tujini 57 dijakov, bili so v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske,
Nemčiji, na Portugalskem in na Kanarskih otokih. Poleg pridobivanja
praktičnih znanj dijaki utrjujejo svoje
znanje angleščine, včasih, pravi Majda
Svetec, koordinatorica projekta mobilnosti, pa se učijo tudi kak čisto nov
jezik: »Dijaki, ki so šli na Portugalsko,
so se celo s pomočjo videokonference učili portugalščino, potem španščino, zdaj pa še nemščino.« Profesorica pravi, da opažajo, da se dijaki, ki
gredo na tovrstno izmenjavo v tujino,
vračajo samozavestnejši: »Bolje se
tudi orientirajo v prostoru, nekateri
prvič izkusijo letenje z letalom, potovanje s podzemno železnico, vlakom,
proučujejo mestne prevoze in še kaj.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Dijak prispeva okrog 70 evrov
Na usposabljanje oziroma izmenjavo v tujini se lahko dijaki sami prijavijo, tako da izpolnijo prijavnico potem ko šola razpiše prijavo. Pogoji so
zapisani v razpisu, eden pomembnejših pogojev pa je obvladovanje tujega
jezika. Denar ni problem, ker so stroški
res nizki, vsak dijak, pravi koordinatorica, prispeva okrog 70 evrov. »Dijaki
se prijavijo z življenjepisom in motivacijskim pismom in v tem napišejo tudi
svoje želje, kam bi radi šli. Potem pa je
to, kam bodo šli, odvisno tudi od tega,
katere partnerje dobimo.« Večina dijakov, dodaja Svetčeva, med svoje želje
napiše Španijo. »Dijaki smeri logistični
tehnik so bili na Malti in v Angliji, gimnazijci in ekonomski tehniki pa so bili
v Nemčiji in na Tenerifih.«
Anja Novak in Patricija Hozjan iz

programa ekonomski tehnik PTI sta
bili na praksi v tujini v Angliji: »Vedno
me je zanimala Anglija, tamkajšnji
način bivanja in kultura,« pravi Anja.
Tri tedne sta delali na sedežu podjetja
Victorv Business Centre v Portsmouthu, podjetje se med drugim ukvarja s
tečaji tujih jezikov. »Živeli sva pri angleški družini, ki so nama jo dodelili, tudi v tej družini imajo enega srednješolca in še enega sina, ki je že bil
zaposlen, in tudi z njima sva izmenjevali izkušnje,« pove Patricija. Anja
pa doda: »Veliko vsega doživiš in se
naučiš, izpopolniš tudi jezik; vse mi
je bilo zelo všeč.« Patricija se strinja:
»Tudi menije bilo zelo zanimivo; imajo čisto drug način dela, drug delovni čas.«

bljali angleščino, v Leipzigu pa smo,
kolikor smo imeli prostega časa, izpopolnili še nemški jezik,« doda Simon.
»Zakaj ne bi šel, če imaš možnost? Poleg tega vidiš in spoznaš svet praktično zastonj, saj so bili stroški res nizki. Ne le da se naučiš veliko novega in
veliko novega vidiš, postaneš tudi bolj
samostojen; skratka
priporočam
vsem. Če se komu odpre možnost, naj
izkoristi vsa izobraževanja in prakse v
tujini,« sklene Timotej.
Špela Telkeš in Valentina Ščap, dijakinji 4- letnika ekonomske gimnazije, sta bili prav tako na Kanarskih
otokih in v Leipzigu. »Zelo zanimivo
je bilo, predvsem na Tenerifih, ker so
tako zelo drugačni od našega okolja.
Poleg tega smo potovali z letalom, letela sem prvič in že to je bila nepozabna izkušnja. Veliko smo se naučili po
šolski plati, kar se tiče življenjskega
učenja pa je bilo še posebej zanimivo, ker takih izkušenj doma ne moreš dobiti,« poudari Špela. »Medve sva
vsako prosto minuto sami raziskovali,
ker smo imeli kar nekaj časa sploh
v Leipzigu -, in ta znanja, ki smo jih
tukaj pridobili, so neprecenljiva. Poleg tega dobiš, ko si nekje praktično
sam, samozavest; zaveš se, da zmoreš,« doda Valentina.
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»Zakaj ne bi šel,
če imaš možnost?«
Simon Kreslin in Timotej Zerdin sta
dijaka ekonomske gimnazije, ki sta v
tretjem letniku in sta bila na praksi
v tujini najprej na Kanarskih otokih,
nato pa še v Leipzigu. »Nismo mogli
iti delat v podjetje, smo se pa dodatno
izobraževali; na Tenerifih v spletnem
marketingu, v Leipzigu pa v elektronskem poslovanju,« je povedal Timotej. »Obakrat smo večino časa upora-
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Ariji Novak (skrajno desno) in Patriciji Hozjan (tretja z desne spredaj) je bila všeč
praksa v tujini, pa tudi angleški način življenja.
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Skupina tretjega in četrtega letnika ekonomske gimnazije iz Murske Sobote v
Leipzigu: skrajno desno Špela Tel kes r levo od nje (zadaj) Valentina Ščap, levo od
nje Simon Kreslin in tretji z leve zadaj Timotej Žerdin fotografiji osebni arhiv

