
OBDOBJE ŠOLANJA 
NA DRUGI ŠOLI

Mednarodna dijaška mobilnost



OBDOBJE ŠTUDIJA (ENO LETO ALI MANJ) NA DRUGI ŠOLI V RAZNIH DRŽAVAH 
SVETA IMA ISTO VELJAVO KOT OBDOBJE ŠTUDIJA NA LICEJU F. PREŠERNA. 

 Dijakinja oziroma dijak mora na 
drugi šoli redno obiskovati pouk 
in vzdrževati stike s tutorjem ter 
sošolci na liceju F. Prešerna, da 
je obveščen/a o dogajanju na šoli 
in izpeljavi študijskega 
programa. 

 Po možnosti naj na drugi šoli izbira 
morebitne izbirne predmete na osnovi 
sličnosti s predmetnikom na liceju F. 
Prešerna. 



DOKUMENTACIJA PRED ODHODOM

Dokumentacijo, ki je potrebna za obiskovanje pouka na drugi
šoli, ureja in izdaja šolsko tajništvo s vsemi potrebnimi
mnenji, podpisi in žigi. Starši dijakinje oz. dijak, ki bi rad/a
obiskoval/a obdobje šolanja na drugi šoli, naj zato na šolsko
e-pošto ( tsps010006@istruzione.it ) pošljejo prošnjo z vsemi
potrebnimi obrazci v digitalni obliki.

Tajništvo bo v doglednem času poskrbelo za izpolnitev
obrazcev, pripravo in podpis referenc oz. mnenj.

mailto:tsps010006@istruzione.it


DOKUMENTACIJA OB POVRATKU

Dijakinja oziroma dijak na študiju po svetu mora ob zaključku obdobja na drugi šoli, 
tajništvu liceja F. Prešeren posredovati:

 spričevalo oziroma ocene, ki jih je prejel na drugi šoli;

 učne vsebine, ki jih je dejansko predelal/a na drugi šoli;

 morebitna poročila posameznih profesorjev na drugi šoli;

 morebitna potrdila o dodatnih delovnih in drugih izkušnjah;

 morebitno razlago ocenjevalnega sistema;

 morebitno digitalno predstavitev svojega obdobja na drugi šoli;

 ni treba skrbeti za „uradne“ prevode dokumentacije.



Razredni svet razreda na liceju F. Prešerna določi tutorja/mentorja

(običajno razrednika ali profesorja jezikovnega pouka), ki bo z dijakinjo

oziroma dijakom vzdrževal stike med obdobjem na drugi šoli in

informiral razredne profesorje o poteku študija na drugi šoli.

Tudi sošolci lahko marsikaj odnesejo od obdobja na drugi šoli svojega

sošolca, če ostanejo v rednih stikih preko spleta in se pozanimajo o

vsakodnevnih izkušnjah svojega sošolca.

VZDRŽEVANJE STIKOV



Ob povratku na licej F. Prešerna mora dijakinja/dijak pri učnih

predmetih, ki jih ni na predmetniku na drugi šoli, nadoknaditi učno

snov, ki je bila predelana med obdobjem na liceju F. Prešerna po

dogovoru s predmetnimi profesorji.

Po navodilih predmetnega profesorja je možno postopno

nadoknadenje po kosih (po obdobjih, poglavjih, temah ipd.) .

NADOKNADENJE OB POVRATKU



Dijakinja oz. dijak, ki je opravil prvo polletje na drugi šoli, naj

nadoknadenje za preteklo obdobje uredi čim prej (oziroma v februarju-

marcu), da se ne bo učna snov pri različnih predmetih začela preveč

nabirati.

V primeru krajšega obdobja na drugi šoli (npr. eno polletje) bo razredni

svet na seji za vmesno preverjanje v marcu-aprilu vzel na znanje ocene iz

obdobja na drugi šoli, skušal bo čim bolj ovrednotiti delo na drugi šoli

(možne so tudi priredbe ocen) in če bo dijak do tedaj že nadoknadil učne

vsebine, bo določil ocene za preteklo obdobje, seveda na predlog

predmetnega profesorja.



Če dijak ne bi uspel nadoknaditi do tega roka, bo moral razredni profesorski

zbor določiti ocene za prvo polletje na drugi šoli na ocenjevalni seji ob

koncu šolskega leta, ko bo na podlagi srednje ocene tudi določil šolski

kredit.

V primeru večjih vrzeli oziroma težav pri nekaterih učnih predmetih na liceju

F. Prešerna je možno, da profesor ima s dijaki, ki so opravili obdobje v tujini,

tudi kako dodatno razlago oziroma lekcijo.



Dijakinje oz. dijaki, ki so opravili eno študijsko leto na drugi šoli,

morajo prav tako posredovati tajništvu liceja F. Prešerna vso potrebno

dokumentacijo.

Če je le mogoče, je dobro, da pridejo dijaki fizično na šolo pred koncem

pouka na liceju F. Prešerna ali vsaj pred koncem meseca junija, tako da

lahko z ravnateljico oziroma razrednikom steče pogovor o

nadoknadenju in ponovnem obiskovanju pouka na liceju F. Prešerna.



Tudi v tem primeru mora dijak/dijakinja po možnosti čim prej

oziroma v prvih mesecih pouka v naslednjem šolskem letu

nadoknaditi učno snov pri predmetih, ki jih ni imel na drugi šoli.

Tudi v tem primeru je možno postopno nadoknadenje.

Razredni profesorski zbor bo moral določiti ocene za preteklo

leto na drugi šoli na seji za vmesno preverjanje v oktobru/nov. ali

na ocenjevalni seji ob koncu prvega polletja, ko bo na podlagi

srednje ocene tudi določil šolski kredit za preteklo šolsko leto.



Razredni profesorski zbor določi oceno iz vedenja za obdobje na

drugi šoli ob upoštevanju rednosti stikov s tutorjem in s profesorji

liceja F. Prešerna, vestnosti pri oddajanju potrebne dokumentacije

in požrtvovalnosti pri izpeljavi izkušnje na drugi šoli in pri povratku

na licej F. Prešerna.



V zadnjih dvajsetih letih se je na liceju F. Prešerna skupno približno

sto dijakinj in dijakov odločilo na šolanje po svetu.

Odnos z dijaki in družinami je bil vedno konstruktiven in zanesljiv.

Prepričani smo, da bo tudi v naslednjih šolskih letih kot doslej vse

potekalo po pravilih in v resnem sodelovalnem duhu.

SKLEP



Viri:

• SMERNICE - Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale

individuale del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013)

• OKROŽNICA - Circolare MIUR prot. 3355/2017 Attività di Alternanza

Scuola-Lavoro: chiarimenti interpretativi per quanto attiene agli aspetti

relativi all’ASL, introdotta dalla L. 107/2015


