
SODELUJOČI PRI PROJEKTU 

»Mednarodne izmenjave, izvedene preko 

Erasmus+ mobilnosti, so vsekakor priložnost 

tako za strokovno izpopolnjevanje in oseb-

nostno rast, kot tudi za razvoj spretnosti za 

komunikacijo in delovanje v multikulturnem 

okolju. Tako učitelji spremljevalci kot tudi 

dijaki se s tujine vedno vrnejo polni novega 

zagona, vtisov ter s predstavljanjem in izva-

janjem primerov dobrih praks vplivajo na 

kvaliteto izobraževanja na svoji matični šoli.« 

Neža Pirih, učiteljica spremljevalka 
 

Izvedba tega projekta je financirana s strani 

Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno 

odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne 

predstavlja stališč Evropske komisije.  

»Všeč mi je, da sem spoznal drugačno kul-

turo, videl delček sveta, se naučil in doživel 

veliko novega. Dvanajst dni, ki sem jih pre-

živel na Norveškem, mi bodo za vedno 

ostali v lepem spominu.« 

Kristjan Čadež, 2.N, naravovarstveni tehnik 

 

»Izmenjava na Norveškem mi je bila zelo 

všeč. Posebej zaradi edinstvene , prečudo-

vite narave, prijaznih ljudi in drugačnega 

načina učenja ter poučevanja, ki v večini  

poteka v naravi.  Na novo pridobljena zna-

nja bom z veseljem uporabila pri praksi v 

domačem okolju.« 

Blanka Plestenjak, 4.FD, hortikulturni tehnik 
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Osem dijakov in učiteljica spremljevalka smo se v 

času med 23. 10. 2016 in 3. 12. 2016 udeležili pro-

grama praktičnega usposabljanja na Norveškem. 

Ob prijavi smo, poleg zahtevanih obrazcev, oddali 

tudi svoj življenjepis v obliki CV-ja in svojo karierno 

mapo.  

Šola Voss Jordbruksskule na Norveškem 

Usposabljanje na Norveškem je potekalo tako v 

tamkajšnji šoli kot tudi na deloviščih izven nje: 

na kmetiji in v veliki vrtnariji v bližini Vossa.  

Pri delu na deloviščih v šole ter izven nje smo pri-

dobili veliko novih znanj in izkušenj iz naših poklic-

nih področij: naravovarstva, kmetijstva in hortikultu-

re.  

Udeleženci mobilnosti na Norveškem 

Srednješolski izobraževalni program naravovarstva 

je na Norveškem zasnovan drugače kot v Sloveniji. 

Usmerjen je v učenje različnih veščin preživetja v 

naravi, športov—pohodništva, smučanja, vožnje 

kajaka, rafta, kolesarjenja, plezanja ipd. Nič čudne-

ga, da se dijaki za tak program izobražujejo v mestu 

Voss, ki velja za norveško »prestolnico adrenalinskih 

športov«. 

Pohod na Bavallen—naravovarstveni tehniki 

Dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik so del 

svoje prakse opravili  na veliki kmetiji, del v šolskem 

hlevu ter v gozdu. Pri delu jih je navdušila kmetijska 

mehanizacija, ki je v Sloveniji še niso imeli priložno-

sti videti ter zaupanje mentorjev , ki so ga bili dele-

žni.  

Dijakinjo programa hortikulturni tehnik sta najbolj 

navdušila urejenost in dizajn velikega vrtnega centra, 

kjer je delala.  

Udeleženci mobilnosti na izletu s kanuji 

 

Hiša v  bližini šole, kjer smo bili nastanjeni 


