Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola, ki izobražuje na področju kmetijstva in
živilstva, se zaveda nenehnih sprememb, ki so posledica vstopa v EU prostor,
zaznava pa tudi potrebe regije ter se s svojimi izobraževalnimi programi in predvsem
s kakovostnim izobraževanjem nanje tudi odziva. Menimo, da je zelo pomembno, da
vsaj nekaterim našim študentom omogočimo opravljanje dela obveznega praktičnega
izobraževanja v tujini, s čimer bodoči inženirji kmetijstva oziroma živilstva vstopijo v
evropski prostor, spoznajo evropsko primerljivost na svojem strokovnem področju
ter pridobijo poklicne in osebne izkušnje, ki jim omogočijo, da se znajo v prihodnosti
aktivno vključevati na trg delovne sile, tako doma kot v tujini, da se znajo na svojem
poklicnem področju prilagajati konstantnim spremembam ter odgovorno ravnati kot
državljani Slovenije in EU.

Na pobudo direktorja Šolskega Centra Šentjur, mag. Branka Šketa, smo se odločili za
mednarodno sodelovanje in v okviru mednarodnega projekta Leonardo da Vinci, z
naslovom Pridobitev strokovnih sposobnosti in kompetenc za konkurenčnost na
trgu delovne sile. Povezali smo se s partnersko izobraževalno organizacijo Helicon iz
Nizozemske, s katero smo že v preteklosti uspešno sodelovali, ter s posredniško
organizacijo Stichting Uitwisseling, ki sodeluje z ustreznimi, strokovno primernimi
delodajalci (kmetijska podjetja, kmetije, živilska podjetja) in tako smo lahko našim
študentom kmetijstva oz. živilstva zagotovili ustrezno namestitev, ki je omogočila
dosego v projektu zastavljenih ciljev.
Udeleženci tega projekta so bili 4 študenti Višje strokovne šole, 2 se izobražujeta po
programu inženir kmetijstva in 2 po programu inženir živilstva. Ker se naša regija
med drugim razvija tudi na omenjenih področjih, smo si v okviru projekta zastavili
cilje, da naj bi bodoči inženirji, ki bi se vsaj deloma praktično izobraževali v tujini, se
soočili z značilnostmi evropskega prostora ter evropsko primerljivostjo ter bi utrdili
in nadgradili znanje tujega jezika, imeli dodano vrednost na trgu delovne sile, da bi
se znali bolj aktivno odzivati na potrebe regije, da bi znali uvajati nove tehnologije in
spremljati novosti na svojem strokovnem področju tudi v tuji literaturi. Menimo, da
so bili naši zastavljeni cilji doseženi.
Namestitev se je izvedla na Nizozemskem, in sicer so študenti opravljali 13-tedensko
praktično izobraževanje v strokovno ustreznih podjetjih. Njihovo strokovno delo je
spremljal in usmerjal mentor, strokovnjak v podjetju, ki je bil tudi odgovoren za to,
da se je ustrezno izvajal program namestitve in ki je omogočil dosego zastavljenih
ciljev.
3-mesečno praktično izobraževanje v tujini je priznano kot obvezni del študijskega
programa, ki vodi do diplome, zato sta v tem projektu sodelovali tudi organizatorki
praktičnega izobraževanja na Šolskem centru Šentjur, višji strokovni šoli, ga. Metoda
Senica in ga. Katja Gobec, ki sta sodelovali pri pripravi programa praktičnega
izobraževanja in pri ocenjevanju le tega.
Študentke bodo po opravljenem praktičnem izobraževanju v tujini prejele tudi
evropsko uveljavljen dokument Europass-Mobility, ki omogoča boljšo preglednost in

prepoznavnost v tujini pridobljenih kvalifikacij in kompetenc ter priznavanje le teh
zunaj države, v kateri je bilo znanje pridobljeno.
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