
 

PREDSTAVITVE IZKUŠENJ ERASMUS+ PRAKSE V TUJINI ZA 
ŠTUDENTE IN PREDAVATELJE 

 
Na začetku vsakega študijskega leta za vse študente izvedemo predstavitev Erasmus+ prakse v 
tujini. Letošnje študijsko leto je epidemija Covida-19 ponovno krojila naše načrte, zato smo se 
odločili, da izvedemo dve predstavitvi za Erasmus+ prakso; eno v živo in eno 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.  
 
Študentom smo predvajali lasten posnetek izredne študentke Helene Primec, ki se je Erasmus+ 
prakse udeležila dvakrat v času študija na Višji strokovni šoli. Prva predstavitev je bila na 
daljavo, 14. 12. 2021, druga pa v živo, 10. 12. 2022. Poleg posnetka, smo študentom predstavili 
tudi Erasmus+ pravila, višine dotacij po državah ter roke za prijavo. Pozornost smo namenili še 
pravilom za novo programsko obdobje 2021-2027. 
 
Študentka Helena Primec je v predstavitvi izpostavila, da si je pridobila veliko delovnih 
izkušenj, postala je še bolj samostojna in samozavestna. Velika dodana vrednost njene prakse 
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, ki je na koncu prakse nekoliko obrnila njene načrte, je 
bil pojav koronavirusa. Prakso je nato zaključila z delom na daljavo.   
   
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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