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PROGRAM 
ZAČETNE AKTIVNOSTI UČENJA IN USPOSABLJANJA V TUJINI (MOBILNOST) 

v okviru projekta SUITABLE – Trajnostne iniciative za Alpe 
CHAMBÉRY 

 
Strahinj, 25. 9. 2019 

 

1. dan – nedelja, 6. oktober 2019  

dopoldne odhod iz Strahinja malica s seboj 

popoldne, zvečer prihod v Chambéry in nastanitev v 
dijaškem domu, sprejem francoske 
učiteljice 

večerja v lastni režiji – krije projekt 

 

2. dan – ponedeljek, 7. oktober 2019 

7.00 – 8.00 Vstajanje, zajtrk, odhod v šolo Zajtrk organiziran v dijaškem 
domu 

8.30 – 9.30 sprejem pri ravnatelju ob kavi in prigrizku  

9.30 – 10.30 BREAK THE ICE – prebijmo led: 
aktivnosti, da nam bo delo kasneje lažje 
steklo… 

 

10.30 – 12.00 ogled šole (3 različne skupine)  

12.00 – 13.00 kosilo organizirano v šoli 

13.00 – 18.00 SPOZNAJMO SE: 
- predstavitev dijakov, šole in 

območja – alpsko območje in TNP 
- predstavitev aktivnosti projekta v 

tem šolskem letu … 
- predstavitev trajnostnih 

problematik v alpskem svetu (še 
posebej tistih, ki jih bomo spoznali 
na ekskurziji naslednji dan) 

- določimo mešane skupine za delo 
v naslednjih dneh … 

Vsak dijak ima s seboj fotografijo 
sebe in neke turistične 
znamenitosti v gorah/alpskem 
svetu – Julijske, Kamniško-
Savinjske Alpe, Karavanke, 
pohorje …/TNP/Solčava, ki jo bo 
v nekaj stavkih predstavil. 

18.00 – 19.00 Večerja v Chambéryu v restavraciji v centru mesta/krito 
s strani projekta 

19.00 –  večerni program, zapisi v dnevnik, objave 
… 

 

 

3. dan – torek, 8. oktober 2019  

7.00 – 8.00 Vstajanje, zajtrk, odhod v šolo Zajtrk organiziran v dijaškem 
domu 

8.30 – 18.00 Ekskurzija v naravni park Chartreuse, kjer 
bomo opazovali trajnostne problematike in 
primere dobrih praks na področju 
gozdarstva, kmetijstva, turizma in 
biodiverzitete 

S seboj je potrebno imeti pohodna 
oblačila in obutev (če imate 
pohodne palice, jih vzemite s 
seboj). 
Organiziran bo piknik. 
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18.00 – 19.00 Večerja  Organizirana v dijaškem domu 

19.00 –  večerni program – filmi na temo 
trajnostnega razvoja, gora …, zapisi v 
dnevnik, objave … 

 

 

4. dan – sreda, 9. oktober 2019  

7.00 – 8.00 Vstajanje, zajtrk, odhod v šolo Zajtrk organiziran v dijaškem 
domu 

8.30 – 10.00 Mnenje o ekskurziji: tematike, trajnostne 
problematike, rešitve, razlike in 
podobnosti – primerjava med državami 
 
DELO V MEŠANIH SKUPINAH - 
BRAINSTORMING: določitev tematik za 
delo v razredu, ko se vrnemo z mobilnosti. 
Tematike se bodo nato lokalno obarvale. 
 
 

 

10.00 – 12.00 Aktivnosti orientacije v bližini šole Potrebujete športno opremo in 
obutev. 

12.00 – 13.00 Kosilo Organizirano v šoli 

13.00 – 18.00 Obisk Chambérya – ogled mesta, nakup 
spominkov 

 

18.00 – 19.00 Večerja Organizirana v šoli 

19.00 -  Presenečenje   

 

5. dan – četrtek, 10. oktober 2019  

7.00 – 8.00 Vstajanje, zajtrk Zajtrk organiziran v dijaškem 
domu 

8.30 – 13.00 Aktivnost bo dodana kasneje.  
#šport #zabavno učenje 
 
 

 

13.00 – 14.00 Registracija na zaključni konferenci 
YOUrALPS 

 
 

14.00 – 14.30 Kosilo Organizirano v okviru konference 

14.30 – 18.30 Zaključna konferenca projekta YOUrALPS 5 minutni govor na temo 
biodiverzitete  

18.30 – 19.00 Večerja Organizirano v okviru konference 

19.30 -  Uradna podelitev listine Alpska šola in žur 
… do poznih jutranjih ur 

 

 

6. dan – petek, 11. oktober 2019  

8.00 – 9.00 Vstajanje, zajtrk, odhod na konferenco Zajtrk organiziran v dijaškem 
domu 



                 

 
Stran 3 od 3 

 

9.00 – 17.30é Ekskurzija v naravni regijski park Massif 
des Bauges, kjer bodo na terenu potekale 
3 delavnice na temo biodiverzitete, 
klimatskih sprememb in trajnostne 
potrošnje 
 
 

Kosilo ter manjša malica 
organizirana v okviru zaključne 
konference 

19.00 -  Povratek domov  Večerja v lastni režiji – krije 
projekt 

* program se bo še dopolnjeval 
 
BIVANJE IN OSTALE LOKACIJE 
 

 

 
 

APFA dijaški dom v Chambéryu 
 
Vsak dijak bo imel svojo enoposteljno sobo v 
dijaškem domu, kjer bomo imeli tudi zajtrk. 

 5 minut vožnje oddaljeno od biotehniškega 
izobraževalnega centra Reinach 

 10 minut vožnje do kongresnega centra v 
Chambéryu, kjer bo potekala zaključna 
konferenca projekta YOUrALPS 

 
 
 
Naslov: 
 81 Avenue du Grand Arietaz, 
73000 Chambéry, Francija 

 

Kongresni center v Chambéryu 
 
V njem bo potekala zaključna konferenca projekta 
YOUrALPS. 
 
Naslov: 
331 Republic Street 
73000 Chambery 

 
 


