
Ploden september na projektu izmenjav programa Erasmus+: na VSŠ IES El Rincón v 

Španiji zaključili 4 izmenjave zaposlenih in 2 izmenjavi študentov (september 2019) 

 

Predavateljice Meta Arnež, Nastja Beznik in Alenka Grmek smo v obdobju od 5. do 9. 

septembra 2019 poleg štiridnevnega usposabljanja v delovnem procesu izvedle tudi enodnevno 

predavanje za zaposlene in študente omenjene višje strokovne šole, sodelavka Dragica 

Zugwitz pa se je na petdnevnem usposabljanju poglobila v finančno in računovodsko področje 

te sorodne inštitucije.   

 

S partnersko Višjo strokovno šolo IES El Rincón (http://www.ieselrincon.org) v kraju Las Palmas 

na španskem otoku Gran Canaria že vrsto let zelo dobro sodelujemo na področju izmenjav v 

okviru projekta Erasmus+. Tako sta ravno v času našega obiska zaključila svojo izmenjavo za 

prakso študent rednega študija Elektroenergetike Anže Plantan in študent izrednega študija 

Informatike Žiga Leskovšek.  

  
 

 

 

Slika 1: Stavba IES El Rincón in   Slika 2: Promocijsko gradivo pred stavbo 

 

Zavod El Rincón se nahaja v mestu Las Palmas de Gran Canaria (Španija). Usmerjen je v 

ponudbo več izobraževalnih smeri s področja informatike in komunikacij na različnih ravneh in 

za različne ciljne skupine. Izvaja tudi višješolsko strokovno izobraževanje, poleg omenjenega 

so vključeni tudi v različne projekte.  Med aktualnimi so poudarili Erasmus+ in projekt 

vključevanja zaposlenih v razvoj tehnologij s področja virtualne in obogatene resničnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledali smo si šolske prostore,  spoznali organizacijo šole in 

njihove zaposlene. V organizirani predstavitvi nam je 

predavateljica Bárbara Naranjo González predstavila španski 

izobraževalni sistem. (Slika 3) 

http://www.ieselrincon.org/


Za sodelovanje v projektu tehnologij s področja virtualne in obogatene resničnosti je bil zavod 

izbran na javnem razpisu. V tem projektu sodelujejo skupaj z zasebnim podjetjem, ki ima 

poslovne prostore v Las Palmasu in Madridu in je za nas preko video konference izvedlo tudi 

predstavitev o pomenu in vlogi svoje dejavnosti. V okviru podjetja deluje ekipa strokovnjakov z 

izkušnjami na nacionalni in mednarodni ravni. Podjetje ima obsežno globalno mrežo agencij in 

sodelavcev. Ponuja storitve poslovnega in marketinškega svetovanja. Uporabljajo spletna in 

tradicionalna orodja za razvoj komuniciranja zunaj in znotraj organizacije. Ukvarjajo se s 

svetovanjem pri izvedbi projektov, marketingu in pridobitvi ter upravljanju nepovratnih sredstev. 

 

Predavateljica Meta Arnež (slika 4) je predstavila projekt AR4VET, v katerem zadnji dve leti 

sodeluje na ŠC Kranj in za katerega si želimo, da bo zaživel tudi po drugih šolah in tudi drugih 

evropskih državah. Predavateljica Nastja Beznik je predavala o tem, kako izvedemo poslovno 

predstavitev in kako izvajamo javne nastope, predavateljica Alenka Grmek (slika 5) pa je 

predstavila primer, kako se z razvojem prej ločeni področji, kot sta virtualna resničnost in 

trženje s prodajo, nadgrajujeta in medsebojno krepita. Naložbe v tovrstno uporabo uporabe 

virtualne tehnologije pri prodaji in trženju so trenutno zelo aktualne in se hitro razvijajo.   

 

 
 

Slika 4: Meta Arnež o projektu AR4VET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Alenka Grmek o trženju in virtualni resničnosti 

 

Sodelavka Dragica Zugwitz je svoje bistvene ugotovitve z razgovorov (slika 6, spodaj) s 

petdnevnega usposabljanja strnila takole:  

»V okviru izmenjave sem se seznanila z delom administrativno-računovodske službe. Sodelovala 

sem s pomočnico ravnatelja in vodjo splošnega sektorja. Seznanila sem se s posebnostmi 

financiranja srednjega šolstva v Španiji. Šole so povsem samostojne pri izvajanju finančne 

službe, vendar le v delu, ki se nanaša na delovanje in vzdrževanje šole, medtem ko plače 

obračunavajo zunanje institucije. Višina sredstev, ki jih prejmejo za svoje delovanje, je odvisna 

od uvrstitve šole v posamezne skupine. Šola se lahko poteguje za vključitev v določeno skupino, 

za kar mora izpolnjevati postavljene pogoje. 

Tudi izvedba financiranja Erasmus+ projektov, v okviru katerega je bila izvedena izmenjava, je 

drugačna, kot jo srečujemo v Sloveniji. Medtem ko mi dobimo v skladu s pogodbo celotna 

sredstva, tako za stroške izmenjav kot tudi za organizacijo in izvedbo projekta in s temi sredstvi 

razpolagamo samostojno, seveda v okviru pravil, ki urejajo porabo, šole v Španiji samostojno 

razpolagajo samo z delom, ki je namenjen organizaciji in izvedbi projekta, sredstva za stroške 

izmenjave pa so vodena centralno.«  



 
 

Svoje vtise, doživetja in izkušnjo s praktičnim izobraževanjem sta nam predstavila tudi študenta 

VSŠ ŠC Kranj Žiga Leskovšek (slika 7, levo) in Anže Plantan (slika 8, desno), ki sta ob našem 

prihodu ravno zaključila s praktičnim izobraževanjem. 

 

 

 

 

 

Tako smo udeleženke izmenjave za poučevanje in usposabljanje izpolnile primarne cilje, 

opredeljene v pogodbah o poučevanju in/ali usposabljanju, poleg omenjenega pa prepoznale 

tudi sledeče pozitivne učinke naših aktivnosti v tujini, kot so: izboljšanje poklicnega in 

osebnostnega razvoja, medkulturno in jezikovno povezovanje, izmenjava primerov dobre 

prakse, spremljanje naših študentov v tujini, sodelovanje v smislu iskanja nadaljnjih možnosti 

sodelovanja ter navezava stikov s sorodnimi podjetji s področij izobraževanja naše VSŠ.  Izvedle 

smo predavanja, ki so integrirana v študijski program na partnerski instituciji, vzpodbujale smo 

izmenjavo znanja in izkušenj pedagoškega dela in metod, posredovale inovativne IKT vsebine in 

druga praktična znanja ter predstavile svoje pedagoške pristope in dobre prakse v okviru 

vseživljenjskega učenja in razvoja učečega se okolja v luči stalnih izboljšav in izmenjav le-teh s 

sorodno inštitucijo v tujini.  

Vsem sodelavcem iz srca privoščimo podobno izkušnjo.   

Zapisale: Meta Arnež, Nastja Beznik, Alenka Grmek in Dragica Zugwitz 


