
 

PREDSTAVITVE IZKUŠENJ ERASMUS+ PRAKSE V TUJINI ZA 
ŠTUDENTE IN PREDAVATELJE 

 
Na začetku vsakega študijskega leta za vse študente izvedemo predstavitev Erasmus+ prakse v 
tujini. Letos je epidemija spremenila naše načrte, a smo se odločili, da kljub temu izvedemo 
predstavitve na daljavo. Namen predstavitve prakse v tujini je, da študenti, ki so se Erasmus+ 
prakse v tujini udeležili, posredujejo svoje izkušnje mlajšim študentom ter predavateljskemu 
zboru in tako pripomorejo k lažji odločitvi o opravljanju Erasmus+ prakse v tujini.  
 
Letos je svoje vtise s prakse strnila izredna študentka Helena Primec, ki se je Erasmus+ prakse 
udeležila že drugič v času študija na višji strokovni šoli. Eno od Erasmus pravil dovoljuje, da 
lahko vsak študent Erasmus+ prakse v istem ciklusu študija na višji strokovni šoli opravi prakso 
kar štirikrat po 3 mesece; skupno torej 12 mesecev.  
 
Zaradi trenutne situacije sva se s Heleno dogovorili, da posname svoj video prispevek o praksi 
v tujini, nato pa ga ob predstavitvi Erasmus+ pravil predvajamo študentom. Predstavitve smo 
izvedli ločeno po skupinah rednih študentov od 12. 11. 2020 do 17. 11. 2020, izrednim 
študentom pa smo Erasmus+ prakso 24. 11. 2020 na kratko predstavili, in sicer poleg ostalih 
vsebin seminarja za izdelavo pisnih del.  
 
Helena Primec je tokrat prakso opravljala na jezikovni šoli ISE na Kanarskih otokih. Pridobila 
si je nove delovne izkušnje, postala je še bolj samostojna in samozavestna. Velika dodana 
vrednost pa je, da se je naučila tudi španskega jezika. Povedala je še, da je svoj prosti čas 
izkoristila za raziskovanje drugih otokov, za druženje z ostalimi študenti, majhne otroke do 7. 
leta pa je učila tudi angleški jezik. Edina slaba lastnost je bil pojav koronavirusa, ki je proti 
koncu prakse omejil njeno delo na daljavo, a kljub temu je svojo prakso uspešno zaključila.  
   
Vsi skupaj smo se na podlagi vseh podanih informacij strinjali, da Erasmus+ praksa pripomore 
k večji konkurenčnosti na trgu dela, pomaga pridobiti višji nivo jezikovnega znanja ter ostale 
veščine, ki so potrebne na vsakem delovnem mestu, tako v domačem okolju kot tudi v tujini. S 
tem pa študenti postajajo samostojnejši in odgovornejši za življenje ter nove izzive. Podobno 
menijo tudi naš bivši udeleženci Erasmusa, ki so jih poti nesle daleč po svetu.  
 
Vsem študentom želimo čim lažjo odločitev pri prijavi na Erasmus+ prakso v tujini ter veliko 
uspeha pri študiju. 
 
 
  
  
 
 
 
Lep Erasmus+ pozdrav. 
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