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MOBILNOSTNA IZKUŠNJA ZA VSE (MobEx4all) 
Projekt Erasmus+ – akcija KA1 – mobilnost dijakov v PIU 

Za dijake 2. in 3. letnika programa Gastronomija in 
turizem 

 

V sklopu konzorcija srednjih šol Slovenije, ki izobražujejo za poklice v 
gostinstvu in turizmu, se izvaja projekt mobilnosti za dijake Erasmus+ - 

Mobilnostna izkušnja za vse, ki omogoča opravljanje praktičnega 
usposabljanja z delom v tujini. 

 
Glavne aktivnost dijakov v sklopu projekta so: 

- opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v top hotelih v 
partnerskih državah s poudarkom na dodatnih, posebnih storitvah za 

goste in usvajanju medkulturnih kompetenc v smislu spoznavanja 
kulinarike in kulture držav gostiteljic; 

- kratek intenzivni tečaj jezika države gostiteljice v času mobilnosti 

(vsakdanja komunikacija in jezik stroke), strokovne ekskurzije, obiski 
lokalnih prireditev ter druženje z vrstniki za izkustveno spoznavanje 

življenja in kulture te države. 
 

Udeleženci po zaključeni mobilnosti prejmejo certifikat in Europass 
mobilnosti – potrdilo o delovni/učni izkušnji v tujini, v katerem so 

zapisana znanja in izkušnje, pridobljene v času mobilnosti. Europass bo 
dijakov v pomoč pri iskanju zaposlitve pri vse večji konkurenčnosti na 

evropskem trgu delovne sile. Z Evropass-om se bodo dijaki lahko 
predstavili delodajalcem, se prijavili na projekte, izmenjave ali 

izobraževalne ustanove doma, po Evropi in v svetu. 
 

V okviru projekta so zagotovljena sredstva za kritje stroškov (nastanitev, 
prevoz, tečaj jezika, kulturni program …). Za dijake niso predvideni 

dodatni stroški.  

 
Ves čas mobilnosti bo udeležence spremljal mentor. 

 
Trajanje mobilnosti: 4 tedne 

Predvideni termini mobilnosti: februar 2015, julij 2015, september 2015 
Države gostiteljice: Španija, Malta, Španija (Kanarski otoki) 

Število udeležencev: 6 dijakov (2 dijaka na termin)  
Rok za oddajo prijave: 03. 11. 2014 

Obvestilo o izboru: do 10.11.2014 
Rok za končno razvrstitev dijakov: januar 2015 
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Šolska komisija bo na podlagi prijav, opravila izbor udeležencev ter 

določila termin in državo opravljanja praktičnega usposabljanja za 
posameznega udeleženca.  

Kriteriji za izbor: učna uspešnost, discipliniranost v delovnih navadah, 
ustvarjalno razmišljanje, zrelost, prilagodljivost in prožnost, pobuda in 

samoiniciativnost, skrb za druge. 
 

Za prijavo dijaki oddajo: 
 izpolnjen in podpisan obrazec Prijavnica za udeležbo dijakov, 

 izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje, 
 kopijo veljavnega osebnega dokumenta. 

 
Zahtevano dokumentacijo za prijavo oddate v tajništvu šole ali 

koordinatorici projekta Nataši Cah. 

 
Za dodatne informacije lahko pokličete 05/66-21-721 ali pišete na 

natasa.cah@guest.arnes.si. 
 

Vse dijake vabimo, da se prijavijo za opravljanje praktičnega 
usposabljanja z delom v tujini in tako izkoristijo edinstveno priložnost, da 

si izboljšate poklicno znanje, pridobite spretnosti in kvalifikacije, predvsem 
pa prednosti pri zaposlovanju doma in tujini. 

 
 

 
        Ravnateljica 

        Adelija Perne, univ.dipl.ing. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


