
 »V Avstriji mi je bilo zelo všeč, naučil sem se 
nekaj novih nemških besed, predvsem pa sem 
pridobil veliko dodatnega znanja ter spoznal 

ogromno novih prijateljev. V Avstriji je večina 
stvari zelo podobno urejenih kot pri nas, največjo 
razliko sem opazil v šolskem sistemu in seveda v 
jeziku. Vsak dan sem se naučil nekaj novega in 
prav vsak dan je bil zelo pester, tako da bi to 

doživetje z veseljem ponovil.« 

Jošt Košir, dijak 

 

»Na izmenjavi v Avstriji sem se naučila veliko 
novih stvari. Vesela sem, da mi je nemščina 

»prišla bolj v uho«, saj jo sedaj lažje razumem. 
Spoznala sem, kako naj bi vzdrževali pašnike, 

ograje, gozd. Videla sem izdelavo lesenih korit, se 
naučila izdelati metlo, kositi z navadno koso. Med 

izmenjavo smo bili bolj samostojni, saj ob sebi 
nismo imeli staršev, ki bi nas reševali iz težav. V 

Biosfernem parku Nockberge ljudje živijo podobno 
kot pri nas v hribih. Opraviti morajo veliko več 
fizičnega dela, zato bolj cenijo svoje domače 

izdelke in jim zanje ni težko odšteti kakšnega evra 
več.«  

Ana Markič, dijakinja 

 

»Naučila sem se dela v skupini, potrpljenja, 
zgodnjega vstajanja ter še marsičesa. V Avstriji 
sem opazila, da je veliko stvari dražjih, da imajo 
več gorovij in hribovij, da ljudje živijo na 
nadmorskih višinah, ki za nas Slovence niso 
običajne, da načrtno in s ponosom ohranjajo svojo 
kulturo in tradicijo …« 

Pika Lotrič, dijakinja 

 

»Praktično usposabljanje v Avstriji združuje pravo 
mero spoznavanja pokrajine, ljudi in njihovih 
navad, praktičnega dela na terenu ter učenja 

novih znanj in veščin. Dijakom in učiteljem odpira 
nove poglede, saj se lahko preizkusijo v marsičem 

novem.« 
Jure Ausec, učitelj 

PROJEKT »MI v Evropi« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE      

AVSTRIJA 2019 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 

komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost 

avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

»Praktično izobraževanje v Avstriji je bilo 
zelo poučno in enkratna priložnost za nad-
gradnjo našega znanja, hkrati pa tudi pre-
izkus, ali nam je tak način dela všeč ali ne. 
Naučila sem se veliko novega o rastlinah, 
kako kositi travo s koso in kako usposobiti 
koso za delovanje, kako ravnati s kravami, 

kako izdelati metlo in kako sodelovati v 
skupini.« 

Nuša Zvržina, dijakinja 

 

»Biosferni park Nockberge je zgled dobrega 
sodelovanja lokalne skupnosti, ki ohranja 

kulturno dediščino in vzdržuje naravno raz-
nolikost ter turistično ponudbo. Menim, da 
smo udeleženci praktičnega usposabljanja 
dobili veliko novih idej in znanj, ki jih bomo 

lahko uporabili v svojem okolju.« 
David Celar, učitelj 

 



Pet nasmejanih dijakov in učitelja so se med 

3. in 14. junijem 2019 udeležili programa 

praktičnega usposabljanja s področij 

kmetijstva in naravovarstva v Biosfernem 

parku Nockberge.  

Izdelovanje metel na tradicionalni način  

Spoznali so delo na srednji kmetijski šoli 
Litzlhof, kjer so si ogledali šolo in celotno 
posestvo ter sodelovali pri praktičnem pouku v 
šolski planinski koči Litzlhof Alm. Z dijaki 
tamkajšnje šole so opravljali različna dela: 
izdelovali so lesene obroče za ograjo, korita za 
živino, spoznavali so travniške rastline ter si 
ogledali sirarno na planini. Delo z avstrijskimi 
dijaki jim je bilo zelo všeč, saj so spoznali 
drugačne delovne navade ter si nabrali veliko 
novih izkušenj in znanj, ki jih bodo lahko 
uporabili na svoji poklicni poti. 

Zadnji dan mobilnosti so si ogledali sirarno 
Kaslab'n Nockberge, nato pa so se po poti 
mlinov sprehodili do piknik prostora, kjer jim 
je avstrijski koordinator mobilnosti Heinz za 
kosilo spekel sveže ribe.  

Med praktičnim delom so 

imeli nekaj časa tudi za 

spoznavanje kulture, 

narave in tradicije parka. 

Obiskali so muzej glasbil 

Gmünd, kjer so nekaj 

nenavadnih glasbil tudi 

preizkusili, odšli so do 

jeza v Maltatalu in si 

ogledali čudovit slap. 

Izdelovali so tradicionalne 

lesene metle iz brezovega 

lesa. Priznani čebelar jim 

je predstavil delo s čebelami in domače medene 

izdelke. Adrenalin so si dvignili z obiskom 

pustolovskega parka. 

Pomagali so lokalnim 

kmetom pri ukrepih proti 

zaraščanju visokogorskih 

pašnikov in z njimi 

popravljali ograjo. Na 

planinski poti so čistili 

jarke za odvodnjavanje, 

iz reke nosili kamenje za 

tradicionalno vročo kopel 

v Karlbadu in spoznavali 

še marsikaj novega. 


