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Teachers
T4 Post placement activities

Title

T4.4 Experience sharing

Description

Načini za izmenjavo izkušenj pridobljenih na PUD so različni.
Učijo se dijaki od delodajalcev, dijaki drug od drugega, šola od
dijakov, ko se vrnejo s PUD in delodajalci od dijakov in od
šole. Prav tako se izkušnje delijo med učitelji na šoli in med
šolami na regijskih in nacionalnih študijskih skupinah.

User

Dijaki, učitelji, drugi.

Goal

Izmenjava izkušenj pridobljenih na PUD in učenje iz izkušenj
drugih.

Objective

Namen je seznanitev sošolcev, učiteljev, ostalih s
pridobljenimi kompetencami na PUD; z možnostmi, ki jih
ponujajo določeni delodajalci.
ppt prezentacija, plakat, razgovori, predavanja, predstavitve
izdelkov oziroma storitev….

Method
Recommended Use

Pripraviti predstavitev izkušenj za sošolce in učitelje; Učitelji
posredujejo izkušnje med kolegi na regijskih in na nacionalnih
Študijskih skupinah,

When

Po vrnitvi s PUD v šolo

Language

slovenski

Further links

T4 Post placement activities
T4.4 Experience sharing
Ob povratku v šolo dijaki pripravijo kratke predstavitve (ppt prezentacijo, plakat, izdelke, prikažejo
storitve) sošolcem, učiteljem, drugim zainteresiranim v lokalnem okolju npr. starši, delodajalci…
Dijaki, ki opravljajo PUD v tujini (Erasmus+) običajno pripravijo predstavitev tudi za učiteljski zbor.
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 in izmenjave izkušenj je več:
- največ izkušenj se izmenja na predstavitvah za učitelje in sošolce pri praktičnem pouku 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, s kratkim filmom, z izdelki in storitvami.
- 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+)
- predstavitve na šolski spletni strani (primeri dobrih praks)
- sodelovanje dijakov na srečanjih, kjer kot udeleženci okroglih miz, diseminacijskih konferenc,
medšolskih tekmovanj, idr. izmenjujejo izkušnje pridobljene na PUD.

