
 

 

 

  

V prvih letnikih že vrsto let pripravljamo pouk malo drugače. Tudi letošnje šolsko leto 

organiziramo SPOZNAVNI VIKEND ZA DIJAKE 1. LETNIKOV, kjer lahko 

uresničimo kar nekaj prednostnih nalog in ciljev vzgoje in izobraževanja: 

- Izobraževanje poteka strnjeno, zato je  spoznavni in učni proces intenzivnejši in učinkovitejši, 

- neformalno druženje dijakov v skupini je za sobivanje razredne skupnosti nujno in 

prispeva h kvalitetnejšemu oblikovanju odnosov med dijaki in ostalimi člani šolske 

skupnosti, 

Dijake pa želimo tudi: 

- usmerjati k aktivnemu sodelovanju v šolski skupnosti, 

- naučiti jih spoštovanja drugačnosti in razvijanja strpnosti, 

- naučiti jih samousmerjevalnega učenja, kjer sami postavljajo in uresničujejo lastne 

cilje in se naučijo ocenjevati svoj napredek, 

- usmeriti k optimalnim načinom učenja, 

- jih soočiti z možnimi strategijami soočanja s (šolskim) stresom,  

- naučiti jih javnega in sproščenega nastopanja ter 

- jim omogočiti telesno aktivnost in zabavo. 

 

Datum: 11. – 12. 9. 2015 

 

Lokacija: CŠOD Dom Škorpijon, Veliki Boč 31a, 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu 

 

Učitelji spremljevalci: Polona Kosec Krajnc – šolska svetovalna delavka, Tanja Galun Založnik 

– razredničarka 1. letnika programa predšolska vzgoja, Bojana Moravec - sorazredničarka 1. 

letnika programa gimnazija. 

 

Spoznavnega vikenda se bo udeležilo 33 dijakov 1. letnika gimnazije in predšolske vzgoje. 

  



PROGRAM: 

 

Petek, 11. 9.  2015 

7.10 prevzem lunch paketov v OŠ  Ormož 

7.30 odhod izpred šole 

9.00 prihod v ČŠOD Škorpijon, nastanitev 

9.30 - 12.30 delavnice Socialne igre (Tanja Galun Založnik)/ Komunikacija in javno nastopanje 

(Gregor Geč – zunanji izvajalec) 

13.00 kosilo 

14.00 – 18.00 športni dan: jahanje/lokostrelstvo/pohod (učitelj/inštruktor CŠOD Škorpijon) 

18.30 večerja 

19.00 – 20.30 animacija - improliga (učitelj/inštruktor CŠOD Škorpijon) 

20.30 – 22.00 priprava na spanje 

 

Sobota, 12. 9. 2015 

8.00 zajtrk 

9.00 - 12.00 delavnice Učenje učenja (Polona Kosec Krajnc)/Socialne veščine (Marijana 

Korotaj – zunanja izvajalka) 

12.30 kosilo 

13.30 predviden odhod iz CŠOD 

15.00 predviden prihod domov 

 

Predvideni stroški:  

- bivanje za srednješolske skupine (23,8 €) 

- prevoz z avtobusom (430 €; po osebi cca. 13 €) 

- jahanje (6 €) 

- izposoja posteljnine (4,4 €, v primeru, če ne prinesejo svoje posteljnine) 

 

Ostala priporočila: posteljnina, copati, topla in nepremočljiva obutev ter oblačila, pisala.  

 

Pripravila: Polona Kosec Krajnc, prof. 


