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Zahvala za organizacijo in povabilo



Kaj je vse delo organizatorja?

Ustrezno pripravljena 
pogodba, napotnica …

Dokumentacija
Soočati se z izzivi, 

kako dijaku 
zagotoviti PUD.

Iskanje dela
Podjetje zasleduje cilje 

PUD-a, glede na zahteve 
programa.

Ustreznost

Obveščanje staršev, 
dijakov in podjetji. Tudi 

vodstva šole.
Navodila za dijake, 

navodila za mentorje, 
navodila za podjetja 
kako dijaka prijaviti. 

Obrazec za pripravo 

Komunikacija

Delo dijaka, delo 
mentorja …

Spremljava
Napovedan obisk 

podjetja med PUD.

Obisk podjetji



Deležniki

Trenutno stanje 
mladega kadra.

Iskanje novih 
sodelavcev.
Spoznavanje 
„kulture“ oz. 

miselnosti mladih.

PODJETJE
Mehke veščine: 

• Prošnja za delo.
• Razgovor za delo.
• Komunikacija v 

podjetju.
• Obnašanje, 

uporaba telefona, 
reševanje izzivov …

DIJAK / starš

Realne izkušnje, ki 
jih v šoli težko 

simuliramo.

ŠOLA



—George Orwell

Vsaka generacija si predstavlja, da je bolj
inteligentna od tiste, ki je šla pred njo.

In modrejša od tiste, ki pride za njo.



Trenutna razporeditev dela

Dokumentacija

Iskanje dela

Komunikacija
20%

30%
50%



Cilj

Dokumentacija

Iskanje dela

Komunikacija / 
Izobraževanje 

delodajalcev in 
dijakov

70%

20%

10%



Sestava mozaika

DIJAK

ŠOLA Podjetje



Izobraževanje podjetja

Sodobno
opremljeno okolje

Orodja
Delati nekaj 
smiselnega

Cilj / vizija

Želja po novem, 
želja po zasebnem

Razvoj

Ali je to kar 
počnem dobro.

Povratna 
informacija

Brez predsodkov!

„Ne delam uslugo šoli, ampak investicijo v 
prihodnost podjetja.“



Komunikacija

Podpora vodstva

Vodstvo
Kaj je njihova vizija?

Spoznavanje podjetji
Dogovor z operativo

Operativa

Vizija? (seminar, iskanje kadrov …) 



Izobraževanje dijakov

Spoznaj kaj ti je in 
kaj ti ni všeč.

Prihodnost
Spoznavanje novih 
ljudi in okolja.

Priložnost

Vsi se 
spreminjamo

So še vedno 
otroci

Brez predsodkov!

„Ne predstavljam šolo, ampak predstavljam 
sebe.“



DOKUMENTACIJA
Je to naloga organizatorja PUD-a?
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Uspešnost organizatorja 
PUD-a?

Kadar smo naredili premik pri 
podjetju in pri dijakih.

Ne le kadar so vsi papirji urejeni.



PUD 
pomočnik



Prednosti pomočnika

Pregled 
stanja

Dijaki skrbijo 
za podatke

Zgodovina

Prihranek 
časa



Razvoj

Uporaba na 
drugih 
šolah

Spoznavanje z 
izzivi.

Začetek

Test na drugih 
šolah

Uporabna 
različica 
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—neznani avtor

Pobude mladih so vredne toliko kot izkušnje 
starih.
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