
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines Teachers  
Relevant sub-sections T4 Post placement activities 
Any additional information  
 

Title T4.2 Student presentations 

Description Seznanitev sošolcev in učiteljev z vsebino opravljenega PUD 

User Vsi deležniki v procesu PUD (šola, dijaki, delodajalci, starši) 

Goal Izmenjava izkušenj pridobljenih na PUD in informacija o 
možnostih učnih mest v podjetjih 

Objective Namen je kroženje informacij dobrih praks za  čim bolj 
kakovosten PUD 
 

Method Razlaga oz. ppt prezentacija, lahko tudi plakat, film 
 

Recommended Use V razredu predstavitev za sošolce in učitelje; na informativnih 
dnevih ali drugih prireditvah na šoli za delodajalce in starše 
 

When Po opravljenem PUD oz. priložnostno ob prireditvah na šoli 
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

 

 

T4 Post placement activities 
T4.2 Student presentations 
 
Dijakova predstavitev podjetja in delovnih nalog, ki jih je opravljal na PUD je tako za sošolce kot tudi 
učitelje stroke in morebitne ostale prisotne zanimiva. Učitelji dobijo povratno informacijo, kje so se 
dijaki izkazali (v šoli pridobili dovolj teoretičnih osnov) in kje imajo primanjkljaj. Hkrati se spoznajo 
tudi z novimi stroji in tehnologijami, ki jih mogoče v šoli še nimamo. Sošolci tako spoznajo tudi, 
kakšne možnosti ponujajo učna mesta pri predstavljenih delodajalcih.  

Načinov predstavitve je več: 

-  predstavitev za učitelja in sošolce v razredu v okviru razrednih ur ali pa pri pouku strokovnih 
   predmetov. Gre za kratko npr. 5 minutno predstavitev v power pointu, lahko pa tudi s plakatom ali  
   s kratkim filmom. 
-  predstavitev za širši krog učiteljev npr. ob konferencah: seveda ne morejo vsi dijaki predstavljati  
  svojega PUD tako, lahko pa se tako predstavijo dijaki z izjemnimi izkušnjami na PUD ali npr. dijaki, ki  
  so bili na izmenjavi pri delodajalcih v tujini (Erasmus+) 
- predstavitev za bodoče dijake šole in njihove starše v okviru predstavitve šole na informativnih  
  dnevih, ki jih obiščejo učenci osnovnih šol 
- predstavitve na šolski spletni strani 
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