
                        
 

 

KONČNO POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA  

˝PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016˝ NA OSNOVNI ŠOLI 

BREŽICE 

 

Osnovna šola Brežice se je marca 2016 prijavila na javni razpis MIZŠ ˝Prva zaposlitev v vzgoji 
in izobraževanju 2016˝ (prednostna os: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna 
mobilnost delovne sile«, prednostna naložba: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, 
predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki 
so izpostavljeni socialni izključenosti, in z mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek 
izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: »Znižanje brezposelnosti mladih«) in bila izbrana 
za izvedbo dveh projektov, in sicer: Prva zaposlitev 2016 –  Bodočnost je na mladih 1 in Prva 
zaposlitev 2016 –  Bodočnost je na mladih 2. 

 

Za izvedbo projekta Prva zaposlitev 2016 –  Bodočnost je na mladih 1 se je na objavo 
projektnega delovnega mesta učitelj razrednega pouka prijavila strokovna delavka Andreja 
Resnik, za izvedbo projekta Prva zaposlitev 2016 –  Bodočnost je na mladih 2 pa je bila izbrana 
strokovna delavka Nika Ogorevc, profesorica francoščine in sociologije. Z izvedbo projekta smo 
pričeli 1. aprila 2016. 
 
Za vključitev v projekt smo se na šoli odločili zato, ker menimo, da je potrebno dati mladim 
izobraženim ljudem priložnost, da si pridobijo izkušnje na področju, ki so si ga izbrali kot 
poklicno področje. Zlasti je to pomembno za regijo, iz katere izhajamo (Spodnjeposavska 
regija), saj vlada ravno pri nas med mladimi velika brezposelnost in se mladi ter izobraženi 
kadri, v katere so starši in družba vložili veliko energije, finančnih sredstev ..., izseljujejo v 
druge regije oz. v tujino. Zavedamo se, da tako kadrovsko podhranjena regija nima pravih 
možnosti za razvoj in napredek ter ne nazadnje za blaginjo svojih prebivalcev. 
 
Ker smo velika šola (34 oddelkov), imamo dovolj možnosti in usposobljenih strokovnih 
delavcev, ki so že mnogim učiteljem začetnikom pomagali pri vključevanju v življenje in delo 
osnovne šole, da znanje in izkušnje delimo z njimi, se ob njih tudi sami naučimo česa novega 
ter tako ohranjamo stik z novostmi, ki jih uvajajo fakultete, hkrati pa vzpostavljamo stike z 
mlajšo generacijo kolegov.  
 
Novima sodelavkama smo dodelili izkušeno mentorico, pomočnico ravnateljice Darjo 
Mandžuka, da je skupaj z njima pripravila program del, nato pa ves čas trajanja projekta 
skrbela za uresničevanje načrtovanega. Nudila jima je tudi pomoč in podporo pri spoznavanju 
učiteljskega kolektiva, učencev, staršev ter na vsebinskem in administrativnem področju. 
 
 
 



                        
 
 

Najprej sta bili sodelavki vključeni v pedagoški proces v podaljšanem bivanju, kjer sta 

sodelovali z razrednimi učiteljicami, poleg tega pa sta hospitirali pri pouku v različnih razredih 

in oddelkih na razredni stopnji, pri pouku domovinske in državljanske kulture ter etike na 

predmetni stopnji. Z namenom, da bi si pridobili čim več raznolikih delovnih izkušenj, sta bili 

velikokrat aktivni kot spremljevalki na športnih in kulturnih dnevih ter pri drugih dejavnostih 

šole. Veliko sta tudi nadomeščali odsotne učitelje. Udeleževali sta se vseh izobraževanj, ki jih 

je šola organizirala za kolektiv, in se vključili v izvedbo projektov, ki so potekali na šoli. Tako 

sta se seznanili tudi s Fit4Kids pedagogiko in jo s pridom uporabili pri delu z učenci. 

Pomemben del projekta je bila izvedba pedagoških ur, pri katerih so prisostvovale učiteljice 

posameznih predmetov, ravnateljica in pomočnica ravnateljice. Pri pripravi teh ur sta se 

strokovni delavki posvetovali z učiteljicami predmetov in mentorico.  

Po opravljenih nastopih sta vedno sledila temeljita analiza in pogovor o izvedeni učni uri. Vsak 

udeleženec je v skladu z opazovalnim listom strokovno ovrednotil učno uro in podal svoj 

komentar, izvajalki pa sta izrazili svoje vtise o izvedeni uri oz. poročali o morebitnih razhajanjih 

med pričakovanim in izvedenim.  

V času trajanja projekta sta opravili tudi strokovni izpit in se prijavili na razpisano delovno 

mesto, ki jima ga je v skladu s pogodbo med zavodom in MIZŠ pripravila šola (poučevanje v 

oddelkih podaljšanega bivanja). 

 

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica 

 

Brežice, junij 2017 


