
Izjave dijakov 

Jošt, 4. N: 

»Vsebine lovstva v programu naravovarstveni 

tehnik so super zadeva, lahko bi jih bilo še več!«

«Mojca, 3. N: 

»V program bi se vpisala ponovno, saj imam zelo 

rada  naravo.«                         

SREDNJA ŠOLA
Zakaj vpis na Srednjo šolo BC Naklo?

Poleg rednega pouka imaš možnost:

~ udeležbe v mednarodnih izmenjavah

~ praktičnega usposabljanja v tujini

~ imeti pouk v učilnici na prostem

~ sodelovati na številnih strokovnih ali drugih 

tekmovanjih

~ razvijati svoje talente v številnih krožkih

~ biti v dobri družbi 

…

V srednji šoli  BC Naklo izobražujemo tudi na

drugih strokovnih področjih:

        hortikultura

      ~ kmetijstvo 

       ~ živilstvo in prehrana

       ~ gimnazija

~
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NARAVOVARSTVO
Izobraževalni program:

NARAVOVARSTVENI TEHNIK 

»Tudi jaz sem del narave, 
  zato je nujno, da razumem 
  procese v njej. «
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Želite v življenju početi kar vas res zanima in veseli?

OBIŠČITE CENTER PRILOŽNOSTI IN ZNANJA.
Biotehniški center NakloMojca: »Izkušnja praktičnega usposabljanja 

v tujini je zame neprecenljiva!«

tisk 2016/17



~ Popisujemo naravne vrednote in zavarovana 

   območja v šolskem in domačem okolju z 

   uporabo baz naravovarstvenih podatkov. 

~ Urimo se v usklajevanju interesov različnih 

   skupin. 

~ Spoznavamo uporabno naravovarstveno 

   zakonodajo. 

~ Urimo se v vodenju različnih skupin v naravi. 

~ Pripravljamo naravovarstveno turistične 

   ponudbe vodenj v naravi.  

Kaj delamo naravovarstveni tehniki v šoli?

~ Prepoznavamo in popisujemo organizme na  

   terenu. 

~ Preučujemo vpliv posamezne dejavnosti v 

   prostoru na naravo in procese v njej. 

~ Opravljamo vzdrževalna dela na vodni učni 

   poti, v učilnici v naravi, v medonosnem vrtu.

~ Izvajamo kemijske in biološke analize vode, 

   zraka in tal v laboratorijih in na terenu. 

~ Pripravljamo predloge uporabe obnovljivih 

   virov energije. 

Kako poteka izobraževanje?

 

~ teoretična in praktična oblika

~ samostojno raziskovanje 

~ predstavitev in promocija svojega dela 

~ projektno delo

Izobraževanje poteka:

~ v okolici šole 

~ v domačem okolju

~ na strokovnih ekskurzijah in dodatnih terenih

~ pri praksi v okviru modula in skupno 2 meseca  

   (PUD pri delodajalcu)

~ na usposabljanjih v tujini

Program sestavljajo:

 

~ splošni predmeti

~ strokovni del – temelji na 5 obveznih modulih 

   in 1 izbirnem modulu 

~ odprti kurikulum - 20%  vsebin določamo glede 

   na potrebe na trgu in    rezultatov  ankete med 

   dijaki

Neža, Uroš, Mojca in Jera 

nabirajo naravne materiale 

za izdelavo domovanj za 

žuželke

Domen, Jaka in Žan pri vodenju skupine po posestvu

Urh in Žiga: 
»Skupaj zmoreva!«

Kanjon Kokre – izdelava herbarija

Jera, Iza in Manca pri David pri obnovi 
hotela za žuželke kemijski analizi vode
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