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Praktično izobraževanje ZPSI (Ur.l. 79/06) 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 31.člen - 45.člen 

- V šoli se izvaja praktični pouk 

- Pri delodajalcu se izvaja praktično usposabljanje z delom-PUD. 

- PUD je obvezni del izobraževalnega programa pri vseh programih v 

srednjem poklicnem, strokovnem ter poklicno-tehniškem izobraževanju 

- Obseg praktičnega pouka in PUD se določi z izobraževalnim programom.  

- Triletni poklicni programi: 24 tednov PUD (razdeljeno po letnikih) 

- Štiriletni strokovni programi: 4 tedni PUD (razdeljeno po letnikih) 

Pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki jih mora izpolnjevati 

delodajalec, določi minister v sodelovanju s socialnimi partnerji. 



Dejstva o PUD 

-Praktično usposabljanje z delom je ena od oblik praktičnega izobraževanja 
(povezovanje teorije in prakse), v katero se vključujejo dijaki z namenom, da si 
pridobijo praktične izkušnje in da skušajo uporabiti v šoli pridobljeno znanje v 
konkretnih delovnih situacijah. 
 
-Dijaki PUD opravljajo v podjetjih (delovnih enotah, obratovalnicah, na 
objektih, posestvih, …) 
 
-Dijaki spoznajo delovni proces v podjetju. 
 
-V podjetju spoznavajo morebitne svoje bodoče delodajalce in sodelavce.  
 
-Na PUD se dijaki privajajo realnemu delovnemu okolju.  
 
-V podjetjih dijaki pridobivajo izkušnje, ki so specifične za stroko.  



Projekti mednarodnih mobilnosti v ŠCNG 

 

- Osnovni namen projekta ERASMUS+: opravljanje praktičnega usposabljanja 
z delom (PUD) v tuji delovni organizaciji/podjetju/šolski delavnici 
 
- Ostali cilji: pridobiti delovne izkušnje, nadgraditi strokovno znanje, spoznati 
novo kulturo, vstopiti na tuji trg dela, sporazumevanje v tujem jeziku, 
mednarodne kompetence, priporočila in certifikat (Europass mobility), 
socialne veščine (samozavest, odgovornost, samostojnost, organiziranost, 
prilagodljivost, komunikativnost, …) 
 
- Prvi projekt mobilnosti v ŠCNG izveden leta 1999 
                                         
- V zadnjem desetletju smo izvedli 460 mobilnosti; 360 dijakov, 75 
spremljevalnih oseb ter 25 usposabljanj za zaposlene na različnih delovnih 
mestih v tujih izobraževalnih organizacijah 

 
 

 



Udeleženci mednarodnih mobilnosti 

-Skupine dijakov različnih izobraževalnih programov s 
spremljevalno osebo 
-Dijaki so na izmenjavi v terminu PUD (3-4 tedne), učitelj prvi 
teden 
-Izobraževalni programi, za katere organiziramo mobilnosti: 
elektrotehnika, računalništvo, strojništvo, mehatronika, 
logistika, avtoserviserna dejavnost, lesarstvo, zdravstvo, 
ekonomija, kmetijstvo, gostinstvo, vrtnarstvo, naravovarstvo 
 
 

 



Sedanje partnerske organizacije 

-Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Finska 
-Tampereen Ammattiopisto - Tampere Vocational 
College TREDU, Finska 
-Jyväskylä GRADIA, Finska  
-Rakvere Ametikool, Estonija 
-Rigas Valsts tehnikums, Riga, Latvija 
-City of Glasgow College, Škotska, Združeno kraljestvo 
-Horizon college, Horn, Nizozemska  
-F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz, Nemčija 
-Lycee Agricole Rochefort Motagne, Francija 
-Aviva Poland, Wroclaw, Poljska                                     
-Institut La Ferreria, Barcelona, Španija 
-Easy Job Bridge, Valleta, Malta 
-Associazione Scuole Techniche San Carlo, Torino, Italija               



Partnerske organizacije v Italiji 

- Associazione Scuole Techniche San Carlo, Torino 
(mizarji so delo opravljali v šoli ter z obiski 
različnih delodajalcev) Maj 2009 

 
- Istituto tecnico commerciale e per geometri e per 
periti aziendali corrispondenti in lingue estere g. 
Maggiolini” Parabiago, Milano (administratorke so 
delo opravljale v tajništvu šole) Junij 2013 
 
- YouNET, Bologna (elektrotehniki delo opravljajo 

v različnih podjetjih) Februar 2018             



Ovire za čezmejno sodelovanje 

- dijaki niso zainteresirani (bližina) 
- jezikovne ovire (želijo komunicirati v angleščini) 
- italijanska kultura in zgodovina so jim znane 
- izkušnje tujih partnerjev (šol in podjetij) 
- obiski iz tujine (vrstniki, strokovni delavci)  
 
Predlogi 
-   Primeri dobrih praks (osebne zgodbe) 
- Ponudbe podjetij iz Italije 
- Predstavitve ter obiski iz šol (dijaki, učitelji) 
- Jezikovna priprava (Europass CV v italijanščini) 

 
 
 

 



Neprecenljiva in edinstvena izkušnja za vse življenje 

 
-  

 
 



Kontakt 

Irena Četina 
Koordinatorka mednarodnih 
mobilnosti  
irena.cetina@scng.si 
   +386 62 05 62 737 
   +386 41 35 85 58 
 

 


