
»Praksa na Norveškem mi je bila zanimiva in 

poučna, veliko sem se naučila in dobila veliko 

novih izkušenj. Praksa mi bo ostala v lepem 

spominu in se je bom še dolgo spominjala.« 

Katja Klemenčič   

 

»Mobilnost na Norveškem se mi je zdela zanimiva 

in polna novih izkušenj, spoznanj. Najraje sem 

delala na kmetiji pri profesorju, kjer sem dobila 

nove ideje za nadaljnje kmetovanje v domačem 

kraju.« 

Tina Bradeško  

 

»Izobraževanje na Norveškem je do sedaj ena 

najboljših izkušenj v mojem življenju, naučil sem 

se veliko dobrega za šolo in tudi veliko za 

življenje.« 

Vid Mušič 

 

»Izmenjava se mi je zdela zelo dobra, saj sem 

spoznal novo kulturo, se naučil nekaj norveških 

besed in veliko novih stvari, ki mi bodo prišle prav 

tudi v domačem okolju. Spoznal sem tudi veliko 

novih prijateljev.« 

Gašper Hrkač  

 

»Praktično izobraževanje je pozitivna, odlična 

izkušnja v mojem življenju. Naučil sem se veliko 

novega, dela v skupini, izboljšal sem znanje 

tujega jezika ter komunikacije. Vesel sem, da sem 

se lahko udeležil te izmenjave, saj sem pridobil 

veliko praktičnih izkušenj.  

Bilo mi je zelo všeč.« 

Matic Mubi 

 

»Izmenjava se mi je zdela zelo zanimiva, saj sem 

spoznal nove ljudi, kulturo in naravo. Na 

Norveškem sem se naučil veliko novega, npr. 

kako Norvežani pristopajo k določenim težavam.« 

Lan Višnovar  

  

PROJEKT »SCHOOL4LIFE« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE      

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 

komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost 

avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.  



Prihod na Norveško (letališče Bergen) 

Med samo mobilnostjo so pridobili marsikatera 

znanja na področjih kmetijstva in 

naravovarstva, razvili so veščine, povezane s 

preživetjem v naravi, in se naučili, kako jih 

uporabiti v praksi.  

Razgledna točka nad mestom Bergen 

Šest dijakov in učitelja spremljevalca so se 

med 23. 10. in 3. 11. udeležili programa 

praktičnega usposabljanja na norveški šoli 

Voss vidaregåande skule - Hordaland 

fylkeskommune.  

Igre na prostem v okviru programa »outdoor 
activities« 

Šola Voss vidaregåande skule Hordaland 
fylkeskommune 

Usposabljanje za dijake programa 

naravovarstveni tehnik je večinoma potekalo 

na šoli oz. njeni okolici, za program kmetijski-

podjetniški tehnik pa tudi na kmetijah v okolici 

mesta Voss. 

Srednješolski izobraževalni program 

naravovarstva je na Norveškem zasnovan 

popolnoma drugače kot v Sloveniji. Cilj je 

naučiti dijake vodenja v naravi in izvajanja 

različnih dejavnosti, kot so pohodništvo, 

smučanje, vožnja kajaka, rafta, kolesarjenje, 

plezanje, vlečenje sani, ipd. V času šolanja 

dijaki vse te dejavnosti celovito spoznajo, 

odpravijo se tudi na več taborov, kjer vse to 

preizkusijo. Del praktičnega usposabljanja 

poteka tudi v vrtcih, kjer dijaki skupaj z 

vrtčevskimi otroki bivajo na prostem in jih učijo 

o naravi ter preživetju v njej na njim razumljiv 

način - preko različnih iger in pravljic. Dijaki so 

bili navdušeni nad programom in nad načinom 

dela, tako učiteljev kot tudi norveških dijakov. 

Dijakinji programa kmetijsko-podjetniški 

tehnik sta del svojega praktičnega 

usposabljanja opravili na šolski kmetiji, del pa 

na kmetiji enega od učiteljev v okolici Vossa. 

Ogledali sta si tudi kmetijo, ki je usmerjena v 

turizem, ovčerejo in pridelavo sadja, večji 

industrijski objekt, kjer pridelujejo jabolčni 

sok in ostale izdelke iz jabolk (vino, peneče 

vino, brandy, liker …). Pri delu ju je navdušila 

kmetijska mehanizacija ter zaupanje 

mentorjev.  

»Nad lepotami Norveške in načinom dela 
smo bili vsi zelo navdušeni.« 

Dijaki: Katja Klemenčič, Tina Bradeško, Matic 
Mubi,  Gašper Hrkač, Vid Mušič, Lan Višnovar  

Učitelja spremljevalca: Neža Čimžar, Jure 
Ausec 

 


