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Obrazi prihodnosti: Evropska unija – odskočna deska za boljše
življenje mladih?
Veliko mladih si želi potovati in ogledati svet, pa si večina tega ne more privoščiti.
Evropska unija ponuja številne priložnosti za mlade od 18. do 30. leta za raziskovanje
sveta in širjenje obzorij. Ena od teh je možnost opravljanja delovne prakse v tujini.
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Gašper Jakše

Aleša Ložar in Katarina Marinović, Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška
31. marec 2017

31. marec 2017 0:00

Izbira, ki jo ponujajo
programi EU, je zelo
raznolika, med njimi sta
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tudi opravljanje prostovoljnega dela in praktično usposabljanje za delo. Med izobraževanjem v
tujini sva spoznali slovenska študenta Ekonomske šole Novo mesto, višje strokovne
šole, Gašperja Jakšeta in Janija Leskovca, ki na Portugalskem v mestu Braga opravljata
delovno prakso. Njuno delo obsega fotografiranje, snemanje in montažo videoposnetkov.
Možnost za delovno prakso sta dobila prek šole in programa Erasmus+.

Včasih gre zlahka, drugič ne
Kako težko je torej priti do delovne prakse v tujini? »Poslal sem veliko prošenj, vendar mi
večinoma sploh niso odgovorili, če pa so mi že, so mojo prošnjo zavrnili,« pravi Gašper. Po
končanem prvem letniku fakultete se je odločil, da bo poskusil še enkrat, in tako sta se skupaj z
Janijem prijavila na razpis. Jani nasprotno meni, da pot do prakse sploh ni bila težavna:
»Evropska unija ni preveč selektivna, torej do delovne prakse ni težko priti.«
Zdaj sta dva meseca na Portugalskem in opravljata delovno prakso v podjetju BragaMob in CRU
Design. Ti podjetji sodelujeta v programu Erasmus+ in na Portugalskem organizirata različna
izobraževanja ter delovne prakse za študente in dijake, ki živijo na območju Evrope in imajo
stalno prebivališče v državah članicah Evropske unije. Kako jima je torej Unija konkretno
pomagala in jima še bo v zadnjem mesecu dela v Bragi, kolikor jima je še ostalo poslovne
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prakse? »Pokrijejo nama vse stroške bivanja in prevoza, stroškov prehrane pa ne. Predvsem pa
nama je pomagala pri uresničitvi sanj, saj si v življenju želiva veliko potovati in opravljati prakso v
tujini, kar nama bo pomagalo pri bodoči zaposlitvi. Želela sva si začutiti življenje v novem okolju,
kjer sva odvisna predvsem od svojih sposobnosti in veščin,« sta povedala.

Po delovni praksi morda tudi življenje v tujini
Videla sta velik del Portugalske, pokusila hrano, ki je v Sloveniji morda nikoli ne bi, govorila z
ljudmi, ki so odraščali v drugačnem okolju in razmišljajo ter rešujejo težave na drugačen način.
Razmišljata tudi o življenju v tujini po opravljenem študiju, saj si želita novih poznanstev in
dogodivščin.
Bi v programu opravljanja delovne prakse v tujini kaj spremenila? »Bilo bi dobro, če bi se imela
priložnost vključiti v še kakšen drug projekt poleg trenutnega dela, da bi morda imela kakšno
priporočilo več in še nekaj zaslužka, saj je trimesečno bivanje v tujini kar velik strošek. Za
opravljanje prakse ne dobiva nikakršnega plačila.« Vseeno dijakom in študentom iz Slovenije
priporočata, da gresta po njuni poti, saj pravita, da programi EU ponujajo, kar mladi potrebujejo:
veliko novih izkušenj in pogledov na svet, pridobivanje odgovornosti in samostojnosti.

Kaj je delovna praksa in kako do nje
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Program EU Erasmus+ podpira delovno prakso v tujini za študente dodiplomskega,
magistrskega in doktorskega študija. Ponuja tudi možnost kombinacije delovne prakse in
študija v tujini, poudarek je predvsem na izpopolnjevanju jezikovnega znanja, pridobivanju
mehkih veščin in medkulturnih spretnosti. Praksa lahko traja najmanj dva in največ dvanajst
mesecev v posameznem ciklu študija. Delovna praksa, na katero se prijavi študent, mora biti
del njegovega izobraževanja in mora prispevati k njegovemu študijskemu znanju. Pred
začetkom opravljanja prakse v tujini morajo študent, njegova visokošolska ustanova in
organizacija gostiteljica skleniti študijski sporazum, ki določa pravice in dolžnosti vseh
udeleženih, natančen opis delovne praske, informacije o zavarovanju in način priznavanja
uspešno opravljene prakse. Erasmus+ krije stroške potovanja in bivanja v tujini, druge stroške
pa mora študent pokriti sam. Program ponuja različne vrste štipendij in finančne pomoči, da bi
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lahko omogočili prakso v tujini tudi tistim, ki živijo v slabših socialnih razmerah.

