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Praktično usposabljanje na Norveškem 2019 v okviru projekta POPREI 

Tudi letos smo v okviru programa Erasmus+ na praktično usposabljanje z delom na Norveško 

potovali trije gimnazijci in trije naravovarstveniki, v spremstvu dveh profesorjev.  

Naše skupno potovanje se je začelo v nedeljo, 20. 10. 2019, ko smo se pozno zvečer zbrali na 

parkirišču šole. S kombijem smo se peljali na Dunaj, leteli v dansko glavno mesto Kopenhagen in 

nato še v Bergen. Od tam smo s tramvajem in vlakom po napornem dnevu le prispeli v mesto 

Voss, kjer nas je pričakal Norveški učitelj. Hitro nam je razkazal mesto, šolo in nazadnje še hišico 

v kateri smo bivali.  

NOV DAN – NOVA AKTIVNOST 

Vsak nov dan je za nas pomenil novo aktivnost, nove izkušnje in nova prijateljstva. Razdeljeni v 

dve skupini, smo bili z Norveškimi dijaki vključeni v različne dejavnosti. Preizkusili smo se v 

ribištvu, orientaciji, delu v hlevu, jahanju, lovstvu, gozdarstvu, zunanjih dejavnostih in kuhanju. 

Tudi kdaj deževno vreme in mraz nam nista predstavljala ovir.  

Naše spoznavanje Norveške narave in običajev pa ni potekalo le v dopoldanskih urah. 

Popoldneve smo preživljali skupaj in ni minil dan, da se ne bi nekam odpravili. Obiskali smo mesto 

Bergen, se sprehodili do akvarija in si ogledali Bryggen – pod Unescovo dediščino zaščitene 

hišice. Z vlečnico smo se povzpeli še na ploščad nad mestom in uživali v razgledu. Sprehodili smo 

se še po mestih Voss in Ulvik ter obiskali večje fjorde, kot so Osafjord, Hardangerfjord in 

Gudvangen.  

SPOŠTOVANJE DO SOČLOVEKA 

Zaupanje in spoštovanje med dijaki in profesorji je zelo veliko. Že v vrtcu jih vzgajajo v 

samostojne, delovne in odporne ljudi. O tem smo se tudi sami prepričali, saj smo obiskali vrtec. 

Otroci se že zjutraj odpravijo v naravo in se v gozdu igrajo ves dan. Presenetilo nas je, da so 

otroci sami sekali drva in se igrali z noži. Pri Norvežanih pa smo poleg veliko dobrih lastnosti in 

manir opazili tudi, da skoraj ni Norvežana, ki ne bi govoril angleško.  

POLNI LEPIH DOŽIVETIJ IN SPOMINOV  

Praktično usposabljanje na Norveškem nam bo zagotovo ostalo v lepem spominu. Potovali smo 

po novi deželi, spoznavali nove ljudi in običaje, največji pečat v naših srcih pa je pustila čudovita 

narava. Ob daljšem deževju s pobočij padajo mogočni slapovi, reke si pot utirajo v ozkih soteskah, 

ena večjih znamenitosti Norveške pa so potopljene ledeniške doline - veličastni fjordi. 

Tjaša Novak, dijakinja 

 

  

 


