
 

Na mobilnosti sem se naučil veliko novega o 

bivanju v naravi, pripravljanju hrane, 

postavljanju ognja ipd. Spoznal sem veliko 

novih ljudi ter se naučil veliko novih stvari, ki 

jih bom lahko uporabljal tudi naprej v življenju. 

Nejc Juntes 

  

Na izmenjavi se nisem samo učil, spoznal sem 

tudi, kako se severne države razlikujejo od 

ostalih. Otroci se že od malih nog učijo 

spoštovanja in zaupanja. Norveška pokrajina mi 

je bila kot fotografu neverjetna. 

Nace Gosnik 

  

Izobraževanje na Norveškem je bilo fantastično 

in ena izmed najboljših izkušenj, kar sem jih 

doživel. Najbolj všeč so mi bile aktivnosti na 

prostem, kot so hoja v hribe, raziskovanje 

norveške pokrajine in še in še. 

Bor Klančar  

  

Na Norveškem mi je bila najbolj všeč 

prečudovita pokrajina. V spomin so se mi 

vtisnili mnogoteri slapovi, ki se ob dežju iz 

vsake špranje zlivajo v dolino. Menim, da je 

vsak udeleženec mobilnosti domov prinesel 

kakšen nov pogled na svet. 

Tjaž Zorman 

  

Izmenjava se mi je zdela kot edinstvena 

izkušnja, ker sem lahko v sklopu šole obiskal 

tako oddaljeno in drugačno državo. Najbolj mi 

je bila všeč zgodovina in arhitektura mest ter 

njihova edinstvena hrana. 

Timon Malnar 

  

Usposabljanje je bilo zelo zabavno in poučno. 

Potovanje mi bo za vedno ostalo v lepem 

spominu, še najbolj pa neokrnjena narava, 

prijazni ljudje in druženje z dijaki. 

Tjaša Novak 
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Med 20. 10. in 1. 11. 2019 se je šest izbranih 

dijakov v spremstvu učitelja in učiteljice  

udeležilo praktičnega usposabljanja na 

norveški šoli Voss Jordbruksskule.  

 

 

Norveška je obmorska severnoevropska 

država na zahodu Skandinavskega polotoka. 

Razteza se od rta Lindesnes na jugu do 

Nordkappa, najsevernejše točke Evrope, na 

severu.  

Najbolj smo si zapomnili dolge pohode v naravi, 

na katerih smo sodelovali pri različnih 

dejavnostih, kot so lov, kurjenje ognja, 

pripravljanje obrokov ter igranje različnih iger. 

Zelo smo se veselili tudi vsakodnevnih 

pogledov na prelepo norveško naravo. Teh 

pogledov smo se najbolj naužili na svežem 

zraku v nacionalnem parku Hardangervidda 

Naturasenter, kjer smo si ogledali slapova in 

prelepe gore, na katerih se pasejo črede 

severnih jelenov.    

Norveški izobraževalni program se nekoliko 

razlikuje od slovenskega. Pomemben cilj je 

dijake naučiti čim več aktivnosti v naravi, 

npr. pohodništva, plezanja, raftinga, lovljenja 

rib in divjadi, smučanja ipd. V času 

spoznavanja in učenja novih veščin se dijaki 

odpravijo na več taborov in odprav, ki jih s 

pomočjo profesorjev organizirajo sami. Tudi v 

vrtcih veliko pozornosti posvečajo 

aktivnostim v naravi. Že od malega jih učijo 

bivanja na prostem in preživetja v naravi.  

 
Dijaki smo bili nad programom mobilnosti 

zelo navdušeni. Navdušili so nas norveški 

dijaki, profesorji in še posebej njihov način 

dela. 

 
Usposabljanja smo se udeležili: 
Nejc Juntes, Bor Klančar, Nace Gosnik, Tjaž 
Zorman, Tjaša Novak in Timon Malnar 
Profesorja: Tadeja Polajnar, Rok Miščevič  

 

Dijaki smo se na mobilnosti udeležili mnogih 

dejavnosti v naravi. Naučili smo se zares veliko 

novih stvari. Učili smo se o skrbi za živali, pripravi 

hrane v naravi, uporabi navigacijskih naprav itd. 

Sistem šolanja v Voss Jordbruksskule nam je bil 

zelo všeč, saj dijaki veliko časa preživijo v naravi.  


