
                                                                         
                                                      RAZPIS IZMENJAVE DIJAKOV 

s šolama na avstrijskem Koroškem  

 EHRENTAL (Celovec)  in LITZLHOF (Špital ob Dravi) 

V okviru projekta z naslovom NA SKUPNIH POTEH že vrsto let sodelujemo s šolskima 

centroma v Ehrentalu in Litzlhofu.  

Šolski center v Ehrentalu (Celovec) izvaja usposabljanja s področja oskrbe na domu, 

ekonomike/vodenja  gospodinjstva, kuhanja in strežbe ter hortikulture.  

Šolski center v Litzlhofu (Špital ob Dravi) izvaja usposabljanja s področja oskrbe na domu, 

ekonomike/vodenja  gospodinjstva, kuhanja in strežbe; kmetijstva in gozdarstva.  

Več o obeh šolskih centrih si lahko preberete na spletnih straneh:  

- Bildugnszentrum Ehrental ( www.ehrental.at ) 

- Bildugnszentrum Litzlhof ( www.litzlhof.at ) 

-  

V času od 19. 4. 2022 do 22. 4. 2022 bomo gostili dijakinje in dijake iz avstrijske Koroške na 

Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo. 

Dijakinje in dijaki Srednje šole in gimnazije BC Naklo, ki se bodo odločili za izmenjavo, bodo 

sprejeli po dve dijakinji oz. dva dijaka iz Avstrije na bivanje doma.   

Stroške avtobusne karte in malice v šoli bo krila Srednja šola in gimnazija BC Naklo.  

Dijakinje oz. dijaki iz Srednje šole in gimnazije BC Naklo, ki bodo sprejeli dijakinje oz. dijake 

iz Avstrije imajo pri razpisih na izmenjave v bolj oddaljene države prednost pri izboru.  

 

V času od 9. 5. 2022 – 13. 5. 2022  bomo izmenjavo dijakinj in dijakov obrnili. Izvedli bomo 

izmenjavo na šolah na avstrijskem Koroškem.  

V času izmenjave na avstrijskem Koroškem bodo dijakinje in dijaki bivali v dijaškem domu, ki 

je v sklopu ene in druge šole. V dopoldanskem času bodo vključeni v aktivnosti na šoli, v 

praktični pouk ter druge aktivnosti po programu.  

Komunikacija poteka v nemškem in angleškem jeziku.  

Vse zainteresirane dijakinje in dijake vabimo, da se na razpis prijavite.  

Prijava vsebuje: razpisni obrazec, karierno mapo, življenjepis dijakinje oz. dijaka, soglasje 

staršev in izjavo dijakinje oz. dijaka.  

Prijave oddate v pisarno za dijake pomočnici ravnateljice Moniki Rant, do 1. 4. 2022.  

 

Monika Rant, pomočnica ravnateljice                       Andreja Ahčin, ravnateljica 

http://www.ehrental.at/
http://www.litzlhof.at/

