
                                         
 

Strahinj, 6. 9. 2017 

SLAVIT – Slovensko v naravoslovje treh dežel                    

Projekt bo potekal od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2019. Sodelujemo tri šole: 

 Biotehniški center Naklo 

 Znanstveni licej Franceta Prešerna (Trst) 

 Zvezna gimnazija / zvezna realna gimnazija za Slovence (Celovec) 

Namen projekta je, da se mladi Slovenci iz treh držav povežejo in spoznajo raznolikost 

slovenskega jezika. Velik poudarek bo na aktivnih naravoslovnih delavnicah.  

V manjši meri bodo v projekt vključeni vsi dijaki 1. L in 1. M razreda (npr. izdelava logotipa 

projekta, skupen pouk v maju 2018). Vsi dijaki pa so povabljeni, da se aktivno vključijo v 

projekt in udeležijo izmenjave v Trstu ali Celovcu. V dveh letih bodo izvedene tri 

desetdnevne izmenjave: 

 Maj 2018 – Naklo - Voda in hrana za trajnostni razvoj 

 Oktober 2018 – Celovec – Trajnostni razvoj koroške regije 

 Marec 2019 – Trst – Voda od Glinščice do Štivana 

Potekale bodo od ponedeljka do petka. V času izmenjav naši dijaki bivajo pri družinah 

gostiteljicah, v maju 2018 pa gostijo dijaka iz Trsta oz. Celovca. Za izvedbo projekta in 

izmenjav smo pridobili sredstva, iz katerih bomo krili stroške prevoza in prehrane, 

zavarovanje in podobno.  

Dijaki lahko oddajo prijavnico za aktivno sodelovanje v projektu SLAVIT do 29. 9. 2017 

koordinatorici projekta Bernardi Božnar.  Do 15. 1. 2018 oddajo še karierno mapo. Izdelavo 

karierne mape usmerja razredničarka, skrb za karierno mapo pa je odgovornost dijaka. 

Komisija bo odločala v januarju 2018. Izbrala bo 12 dijakov in 6 dijakov za rezervno listo. 

Komisija razpisa bo pri dijakih upoštevala:  

 popolno izpolnjeno prijavnico,karierno mapo 

 prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela, 

 motiviranost za projektno delo, vedoželjnost, pripravljenost sodelovati v timu 

 učni uspeh dijaka. 
Naloge dijakov: 

 pred izmenjavo: sodelujejo na pripravah 

 med izmenjavo: aktivno sodelovanje 

 po izmenjavi: sodelujejo v aktivnostih, poskrbijo za predstavitev na šoli in v 
medijih, izpolnijo vprašalnike 
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koordinatorica projekta      ravnateljica Srednje šole 

 


