
 

RAZPIS ISLANDIJA 2019 
 
Osnovni podatki projekta Erasmus+ Degradirana območja (Brownfield Sites) 
Namen projekta: z izmenjavami z mednarodnimi partnerji širiti zavest o problematiki 
funkcionalno in okoljsko degradiranih območij 
Čas mobilnosti: 05.—12. 10. 2019 
Kraj: Akureyri, Islandija 
Število dijakov: 4 
Glavna tematika mobilnosti: Degradirana območja in IKT – kako uporabljati različna 
IKT orodja za analizo degradiranih območij in kako vključevati IKT v diseminacijo 
rezultatov 
Program: bo znan kasneje, vključeval pa bo tudi ekskurzije in oglede kulturnih 
znamenitosti 
Spremstvo: 2 učitelja spremljevalca 
Prevoz: letalo 
Stroški: vsi stroški prevoza, nastanitve, prehrane, vstopnin, zdravstvenega in 
nezgodnega zavarovanja so kriti iz sredstev projekta 
 
Profil kandidata: 
- zanimanje za naravoslovje in ohranjanje okolja 
- želja po razvijanju medkulturnih kompetenc 
- pripravljenost, uporabljati angleščino govorno in pisno 
- prihaja predvsem iz nižjih letnikov  
 
Obveznosti izbranih dijakov: 
- sodelovati v pripravah, ki bodo vključevale tudi online izmenjavo z islandskimi gostitelji 
(eTwinning ipd.) 
- aktivno sodelovati v programu 
- po vrnitvi poročati o izmenjavi ter biti pripravljen sodelovati v dejavnostih v projektu, ki 
se bodo odvijale v Domžalah 
 
Kriteriji izbora: 
- pričakovanje, da bo kandidat izvedel obveznosti skrbno in natančno 
- izbor bo skušal vzpostaviti ravnovesje med spoloma 
- kandidati z manj možnostmi bodo imeli prednost 
 
Dijaki oddajo prijavnico s podpisom staršev do dne 13. 9. 2019 Marku Majcetu (kabinet 
202). Izbor bo znan 16. 9. 2019, sestanek bo sklican 17. 9. 2019. 
 
 
 
 
Ravnatelj:  
mag. Primož Škofic 
 

 Koordinator projekta:  
mag. Marko Majce 
 

 



 

PRAVILA VEDENJA NA EKSKURZIJI/IZMENJAVI 
 
Ekskurzije in izmenjave organiziramo zato, da bi dijakom 
omogočili spoznavanje kulturno zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti tako doma kot v tujini. Želimo si, da bi se 
vsi vrnili zadovoljni in obogateni z novimi spoznanji. 
 
Na ekskurziji/izmenjavi posvečamo enako pozornost tako 
strokovni pripravi kot tudi skrbi za varnost dijakov, saj se za njih 
čutimo odgovorne. 
 
Kvalitetna ekskurzija oziroma izmenjava pa je vendarle odvisna 
tudi od dijakov samih, od njihove zrelosti in osebne odgovornosti. 
Neprimerno vedenje posameznika zagreni potovanje celotni 
skupini. Hkrati pa se moramo zavedati, da kamorkoli potujemo, 
tam predstavljamo svojo deželo.  
 
Glede vedenja na ekskurziji/izmenjavi velja Pravilnik o šolskem 
redu v srednjih šolah, le da je določbe pravilnika potrebno še bolj 
dosledno spoštovati. Na ekskurziji/izmenjavi je strogo 
prepovedano: 

- uživanje in posedovanje alkohola in drog 
- kajenje med organiziranimi ogledi 
- oddaljevanje od skupine med vodenimi ogledi 
- neprimerno vedenje v kulturnih ustanovah in sakralnih 

objektih 
- neprimerno vedenje na cesti, restavraciji 
- neupoštevanje sprotnih navodil profesorjev in turističnih 

vodičev (zamujanje ob postankih na poti, samovoljno 
zapuščanje hotela …) 

Za morebitne kršitve bomo izrekli ustrezne vzgojne ukrepe, ob 
hujših kršitvah pa bodo spremljevalci direktno iz tujine obvestili 
starše, ki so dolžni na lastne stroške poskrbeti za svojega otroka. 
 
Vsi, ki smo pri organizaciji ekskurzije oziroma izmenjave 
kakorkoli udeleženi, iskreno upamo, da do kršitev ne bo 
prihajalo. 
 

Ravnatelj: 
Primož Škofic 

IZJAVA 
 
Dijak – dijakinja: 
 
Podpisani/–a (ime in priimek)  

_________________________________ razred:_________sem 
seznanjen/–a s pravili vedenja na izmenjavi in se obvezujem, da 
bom pravila upošteval/-a. 

Podpis dijaka/dijakinje: 
______________________________________ 

Starši 

Podpisana/–i mati, oče ali skrbnik (ime in priimek) 

 ___________________________________________ 

dovoljujem svoji hčeri/svojemu sinu udeležbo na izmenjavi  

v Akureyriju, Islandija, od 05. 10. 2019 do 12. 10. 2019. 

Seznanjen/–a sem s programom in stroški izmenjave ter s 
Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS 30/18). 
Izjavljam, da profesorji, ki spremljajo dijake na izmenjavi, ne 
morejo prevzeti odgovornosti za posledice vedenja, ki bi bilo v 
nasprotju s sklepi, sprejetimi v šoli, ali s sprotnimi dogovori s 
spremljevalci na izmenjavi. 

 

Telefonska številka staršev ali skrbnika, na katero bodo dosegljivi 
v času izmenjave:  

______________________________________ 

Podpis staršev, skrbnika  

______________________________________ 

 

 


