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POVABILO K SODELOVANJU V PROGRAMU ERASMUS + 
mobilnosti v PIU 
v šol. letu 2019/2020 

v projektu PILONOVCI PO ZNANJE TUDI V EVROPSKE VRTCE 
 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina uspešno sodeluje v  mednarodnih projektih praktičnega 

izobraževanja in usposabljanja (PIU), ki jih razpisuje Evropska komisija v programu 

Erasmus+ (Ključni ukrep: KA1 – Učna mobilnost posameznikov; Akcija/vrsta akcije: 

Mobilnost učencev in osebja v PIU). V dvoletnem projektu PILONOVCI PO ZNANJE TUDI V 

VEVROPSKE VRTCE / LEARNING BY TEACHING IN EUROPEAN KINDERGARTENS, 

bodo naši dijaki opravljali  dva tedna praktičnega usposabljanja v tujini.  

Povezava na objavo aktualnega projekta na spletni strani šole: www.ss-venopilon.s  

in na spletišču evropske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

TERMIN IN OBSEG MOBILNOSTI  

V šolskem letu 2019/2020 bo okrog 40 dijakinjam in dijakom naše šole omogočeno 

opravljanje dvotedenske delovne prakse v tujini, v Bragi na Portugalskem, v Celovcu v 

Avstriji, v Malagi v Španiji in v Vilni v Litvi. 

Izvedba mobilnosti v tujino je predvidena v času od 19. 10. do 3. 11. 2019. Odobritev ali 

prilagoditev termina je odvisna tudi od delodajalca (vrtcev) v tujini.  

Na vsako lokacijo mobilnosti bo dijake  spremljal po en učitelj spremljevalec. Skupine bo 

sestavljalo 6 do 15 dijakov. 

NAMEN MOBILNOSTI 
 
- Praktično usposabljanje na skrbno izbranih delovnih mestih v vrtcih na posamezni 

lokaciji. 
- Dijaki okusijo življenje v skupnosti, daleč od domovine, spoznavajo drugačne kulture in 

navade ter krepijo svojo osebnost pod drugačnimi pogoji kot jih nudi njihov vsakdan. 
- Dijaki pridobivajo ključne kompetence1 z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela. 
 

CILJI MOBILNOSTI 
 
Dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak): 
- nadgradi in razširi poklicno in jezikovno znanje,  
- krepi socialne veščine,  
- krepi in dviguje samozavest, motivacijo, samostojnost in odgovornost, 

                                                 
1 Izraz »ključne kompetence« uporabljamo na splošno za kombinacijo veščin, znanja,  
stališč in vedenja. 
 

http://www.ss-venopilon.s/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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- razume sebe in druge v socialnih položajih in za ustrezno čustveno doživlja in  razume 
odnose in vedenja; 

- učinkovito in konstruktivno sodeluje v skupini/timu in pri doseganju konsenza ( soglasja, 
privolitve); 

- reševanje problemov na poklicnem in osebnem področju;  
- širi svoja obzorja. 

POGOJI ZA PRIJAVO 
 

Dijak, ki se prijavi k sodelovanju, mora v šolskem letu 2019/2020 obiskovati 3. ali 4. letnik 
srednjega strokovnega izobraževanja – predšolska vzgoja (SSI – predšolska vzgoja) na 
Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. 
 

PRIJAVA 
 

Dijak:  

 izpolni prijavnico, ki je na voljo na spletni strani šole (ob tem povabilu) 

 priloži motivacijsko pismo oz. prošnjo za sodelovanje v projektu, kjer se osebno 
predstavi in pojasni, zakaj želi opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini. 
Kandidat pripravi tudi povzetek motivacijskega pisma v angleškem jeziku (150 do 300 
besed). Več informacij o sestavljanju motivacijskega pisma je v nadaljevanju.  

 prošnji priloži tudi izpolnjena Europass CV (življenjepisa) v slovenskem in angleškem 
jeziku (oba e-obrazca najdete na: www.europass.si). V e-dokument je potrebno 
pripeti tudi primerno osebno fotografijo v e-obliki.  

 
Prijavnica in spremna dokumentacija morata biti elektronsko izpolnjeni. Prijava, ki bo 
izpolnjena ročno, bo zavrnjena kot neustrezna, prav tako prijava, ki ne bo vseboval 
motivacijskega pisma. Prijava s prilogami, ki bo delno ali v celoti prepisana od nekoga 
drugega, bo iz izbirnega postopka izločena in zavržena. Dijak, ki bo oddal nepopolno vlogo, 
bo v treh delovnih dneh pozvan, da vlogo dopolni. Kot dopolnitev se šteje le manjkajoč 
podatek v posameznih dokumentih; npr. da pozabite dodati e-fotografijo, da pozabite zapisati 
naslov bivališča ipd.  
Vsak prijavljen dijak bo obvestilo prejel na e-naslov, ki ga je navedel v vlogi. Če vloge v 
zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo izločen iz postopka izbora. 
 
Prijavo je potrebno oddati v tiskani in elektronski obliki, najkasneje do 26. junija 2019. 
Prijave, oddane po navedenem datumu, ne bodo obravnavane v postopku izbire. 
 
Tiskano prijavo naj dijak odda v tajništvo šole ali pošlje na naslov: Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, s pripisom: prijava na Erasmus+ mobilnost. 
 
Prijavo v elektronski obliki dijak pošlje na naslov karmen.lemut@ss-venopilon.si z zadevo: 
Erasmus+2019 + ime in priimek kandidata  

KRITERIJI ZA IZBIRO 
 

Dijake bo komisija ocenila po spodnjih kriterijih in jih o rezultatih obvestila po e-pošti še pred 
začetkom šolskega leta 2019/2020. Izbrani dijaki bodo imeli prvi informativni sestanek v 
začetku septembra 2019. 
 
Prednostno bodo obravnavani dijaki, ki: 

- se prostovoljno, vendar s soglasjem staršev, odločijo za praktično usposabljanje v 
tujini, 

- se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo 
mobilnosti v tujini, 

http://www.europass.si/
mailto:karmen.lemut@ss-venopilon.si
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- dosegajo zadovoljiv nivo znanja tujega jezika (angleščine), a so se na informativni 
ravni pripravljeni učiti tudi jezika države gostiteljice, 

- so prizadevni in uspešni pri šolskih obveznostih, z obnašanjem izkazujejo osebno 
zrelost in aktivno sodelujejo tudi pri ostalih dejavnostih šole, 

- so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela, 
- bodo predložili kreativno in inovativno motivacijsko pismo s povzetkom v angleškem 

jeziku, 
- imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice, 
- bi jim mobilnost omogočila izkušnjo s tujine, ki si jo sicer v družini ne bi mogli 

privoščiti, 
- bodo pokazali pripravljenost, da v tujini ustrezno zastopajo sebe, Srednjo šolo Veno 

Pilon Ajdovščina in Slovenijo. 

 

KAKO NAPISATI MOTIVACIJSKO PISMO 
 
 

V motivacijskem pismu naj dijak : 
 predstavi sebe in svojo družinsko skupnost; 
 opiše svoje dosedanje delovne izkušnje (tudi PUD – praktično usposabljanje pri 

delodajalcu ter ostalo dijaško delo) in predstavi svoja pričakovanja v zvezi z delovno 
prakso v tujini; 

 opiše svoje komunikacijske sposobnosti (kako odgovarjam, kako poslušam, kako se 
izražam); 

 predstavi svoj pogled, mnenje in izkušnje s timskim delom (kako se znajde pri delu v 
timu, katero vlogo običajno prevzema v timu, kako lahko pripomore k večji 
učinkovitosti dela) in napiše pri katerih šolskih in izvenšolskih aktivnostih je timsko ali 
individualno sodeloval; 

 predstavi svoja pričakovanja o znanju in veščinah, vedenju, ki naj bi jih pridobil v tujini 
- katere ključne kompetence hoče nadgraditi v povezavi z mobilnostjo. 

 opiše načine in možnosti, s katerimi bi lahko izkušnje, pridobljene na delovni praksi v 
tujini, posredoval drugim (kje, kako, komu, kdaj); 

 izrazi željo v zvezi z lokacijo, kjer bi rad opravljali prakso v tujini (določi vse ponujene 
kraje po vrsti, od najbolj do najmanj zaželene, primer: Najraje bi sodeloval-a v 
mobilnosti na Portugalsko, z veseljem bom sodeloval-a tudi na mobilnosti v Avstriji ter 
v Španiji. Pričakujemo, da izbor teh lokacij tudi utemelji (zakaj ravno te lokacije? Kaj 
te v vrstni red izbora lokacij najbolj napelje?) 

 

Besedilo motivacijskega pisma naj obsega od 300 do 450 besed.  
 
V zaključku motivacijskega pisma naj dijak oblikuje še povzetek besedila v angleščini (od 
100 besed do 200 besed). Motivacijsko pismo naj bo napisano na računalniku-elektronsko, s 
pisavo velikosti 11 ali 12 pt in 1,5-vrstičnim presledkom. Tip pisave izbere dijak po želji. Pri 
sestavljanju motivacijskega pisma naj dijak upošteva ustrezno obliko dokumenta (glava, 
uvod, jedro in zaključek). 
 
Motivacijsko pismo naj dijak odda skupaj s prijavnico in Europass življenjepisom v 
slovenskem in angleškem jeziku. 
 

FINANČNA SREDSTVA 
 

Stroški priprave, prevoza na lokacijo in domov, vsakodnevnega lokalnega prevoza, bivanja, 
prehrane in zavarovanja bodo kriti z dotacijo EU.  
Po izboru sklenejo šola, dijak in njegovi starši oz. skrbniki dogovor o sodelovanju v projektu. 
Šola, dijak in delodajalec pa tekom načrtovanja mobilnosti sklenejo sporazum, ki vključuje 
opredeljen program usposabljanja, učne rezultate in njihovo priznavanje (po ECVET sistemu; 
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http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/ECVET/ECVET%20prirocnik%20za%20sole1.
pdf .  
Dijak se s podpisom zavezuje, da bo obveznosti  ODGOVORNO (vestno opravljati delo, 
pisati poročila, sodelovati pri razširjanju rezultatov aktivnosti) izpolnil.  
V primeru neizpolnjevanja obveznosti mora dijak nastale stroške (tj. celotno dotacijo, ki je 
namenjena zanj) kriti sam oz. jih vrniti šoli. 
 

PRIZNAVANJE UČNIH REZULTATOV 
 
Vsak dijak prejme potrdilo o mobilnosti Europass (Europass Mobility), tj. dokument, v 
katerem so natančno navedene naloge, ki jih je dijak opravljal, in znanja, ki jih je pridobil. 
Dokument je primerno priporočilo pri iskanju dela v prihodnosti. 
Za vrednotenje usposabljanja se uporablja sistem ECVET (prenos kreditnih točk za učne 
rezultate pri priznavanju usposabljanja, spretnosti in znanja v drugi državi programa 
Erasmus+). Več o ECVET lahko preberete na: http://www.cmepius.si/poklicno-
izobrazevanje/ecvet/ 
V tujini opravljena praksa se bo v šoli priznala v enakovrednem deležu kot opravljena praksa 
v Sloveniji, priznana na podlagi certifikata Europass mobilnost in certifikata, ki ga 
sodelujočemu dijaku podeli delodajalec v tujini. 
 

DODATNE INFORMACIJE 
 
Za prijavo je zlasti pomembna dijakova motivacija in odgovornost, da predloži vso potrebno 
in ustrezno izpolnjeno dokumentacijo. O izboru bo dijak pravočasno obveščen po e-pošti, 
zato jo mora redno prebirati. Sodelovanje z, oz. pravočasno odzivanje na navodila 
koordinatorice projekta, je nujno potrebno. 
 
Za dodatne informacije in pojasnila naj se dijak obrne na koordinatorico projekta mobilnosti 
Erasmus+, Karmen Lemut, po telefonu 05 3664 115 (na šoli), na e-naslov karmen.lemut@ss-
venopilon.si ali z osebnim obiskom, v pisarni 112, v dijaškem domu.  
 
Na predstavitvi mobilnosti (12. 6. 2019) smo se z udeleženkami dogovorili, da se za 
morebitna vprašanja o sestavi prijave na mobilnost, pomoči pri sestavi motivacijskega pisma 
povežete s multiplikatorko na šoli, Stašo Benko, ji napišete sporočilo na: 
stasa.benko1@gmail.com; z veseljem se bo z vami pogovarjala tudi po Skypu; njeno Skyp 
ime je: stasabenkova, a se prej po e-pošti z njo dogovorite za uro pogovora.  
 
Vsem dijakom želim uspešne prijave, ki bo omogočila nepozabno  življenjsko izkušnjo 
Erasmus+ mobilnosti v tujini! 
 
 

                                                                                                               Koordinatorica projekta 
                                                                                        na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina 
                                                                                                                            Karmen Lemut 
                                                                                                  karmen.lemut@ss-venopilon.si 
                                                                                                                         +386 5 3664115 
 
 
Priloge in e-povezave: 
 

- Predloga prijavnice za E+ mobilnost v šol. letu 2019/2020 (.doc) 
- Europass CV (http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx) 
- Evropske stopnje - samoocenjevalna lestvica: 

https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr  
 

http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/ECVET/ECVET%20prirocnik%20za%20sole1.pdf
http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/ECVET/ECVET%20prirocnik%20za%20sole1.pdf
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/ecvet/
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/ecvet/
mailto:karmen.lemut@ss-venopilon.si
mailto:karmen.lemut@ss-venopilon.si
mailto:stasa.benko1@gmail.com
mailto:karmen.lemut@ss-venopilon.si
http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx
https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr

