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VZGOJITELJADA 2015

V četrtek, 22. 10. 2015, se je skupina dijakov vzgojiteljskega programa
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
odpravila v srce Prlekije, v Ljutomer, kjer smo se udeležili Vzgojiteljade 2015 - tradicionalnega srečanja
vseh slovenskih vzgojiteljskih šol.
Za udeležence dogodka so organizatorji, Srednja vzgojiteljska šola iz
Ljutomerja, pripravili matematično,
psihološko, dramsko, glasbeno,
likovno, zgodovinsko, multimedijsko, plesno in športno delavnico.
Ob prihodu v Ljutomer so nam
dijaki pripravili prisrčno sprejemno prireditev, po njej pa smo se razporedili v delavnice, mentorji pa so
nam predstavili potek dneva.
S sošolcem sva se udeležila multimedijske delavnice, kjer smo
intervjuvali posamezne dijake
ter mentorje. Tako sva obiskala
matematično delavnico, kjer so dijaki izdelovali origamije (zgibanke), ter ugotovila, da so ti zelo uporabni v programu predšolske
vzgoje, saj spodbujajo spretnosti in

izboljšujejo matematične predstave.
Pri psihološki delavnici so se dijaki
ukvarjali z optičnimi prevarami in
spoznavali, da nas možgani ter oči
nemalokrat zavedejo. Likovniki so
ustvarjali slike na temo jesen v Prlekiji z uporabo naravnih barv rastlinskega izvora. Pri oviratlonu, premagovanju nenavadnih ovir, so bili
dijaki naše šole zelo uspešni, saj so
dosegli 2. mesto, takoj za domačini.
Prav posebej zanimiva pa je bila
zgodovinska delavnica, saj so se v
njej dijaki seznanili z zgodovino
čarovništva.
Na koncu smo se zbrali na zaključni
prireditvi, ki je lepo zaokrožila celodnevno dogajanje. S končnim izdelkom, predstavo o čarovništvu, ki
je dogajanje tega dne povezal v celoto, so se nam predstavile plesna,
dramska in glasbena delavnica.
Vzgojiteljada je zelo lep dogodek,
ki se ga je vredno udeležiti, saj lahko
poleg novih znanj spletemo tudi veliko poznanstev.
Kristina Kudrič in Jure Marc, 3. d

OBISK DNEVA ODPRTIH VRAT V
VZGOJNEM ZAVODU PLANINA

Skupina desetih deklet se nas je v
četrtek, 22. 10. 2015, udeležila dneva odprtih vrat v Vzgojnem zavodu
na Planini. Ob prihodu so nas vzgojiteljice lepo sprejele in nas povabile,
da se vpišemo v delavnice, ki so jih
pripravili. Sama sem obiskala novinarsko delavnico, v kateri sem sodelovala s sošolko, dvema dekletoma
iz Srednje zdravstvene šole Postojna in s članom tega zavoda. Naša naloga je bila izdelati osebno izkaznico različnih predstavnikov in obiskovalcev zavoda. Ta je vsebovala več
podatkov: ime in priimek, najljubšo
hrano, vzornika, najljubšo destinacijo, prostočasne dejavnosti …
Ugotovili sva, da so si mladostniki
med seboj različni, nekateri so iskali
pozornost in si odgovore izmišljevali,
mlajši pa so bili skromnejši. V spo-

min se mi je vtisnil deček, ki je za
vzornike izbral vzgojitelje, drugi bi s
seboj na samotni otok vzel družino,
veliko med njimi pa je poudarjalo
pomen materialnih dobrin.
Med iskanjem kandidatov za osebno izkaznico smo se z vzgojiteljico
sprehodili mimo hiš, v katerih bivajo
ti otroci. Pot jih je na različne načine
pripeljala do zavoda, vsem pa je
skupno to, da jim je sreča odtujena.
Otroci po pouku bivajo v petih hišah,
v katere so razdeljeni glede na njihove specifične potrebe in odziv na
okolico. Skoraj vsak ima svojo sobo.
Na zaključnem programu smo
sodelujoči v vsaki delavnici povzeli
svoje videnje in doživljanje tega dne
ali prikazali svoj izdelek.
Do otrok in mladostnikov sem
bila sprva zelo zadržana in pazljiva,
saj nisem vedela, kaj lahko od njih
pričakujem. Kmalu sem spoznala, da
so to dekleta in fantje kot vsi drugi,
le da imajo za seboj temačno preteklost, v nekaterih primerih zaradi
staršev, ki niso uspeli opravljati svoje
starševske vloge dostojno, ali pa so si
tako usodo skrojili sami. Kljub svoji
drugačnosti pa jih ne smemo sprejemati s predsodki. Žal pa marsikdo
izmed nas prehitro po krivici označi
človeka, ne da bi mu dal priložnost
spregovoriti. Tudi ti mladostniki si
zaslužijo srečo.
Andreja Črnigoj, 3. d

ZA VAS...
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Mobilnost Erasmus+ v projektu Dijaki praktikanti v
mednarodnih vrtcih

izkušnja, saj sem spoznala nove pristope, navezala stike s tamkajšnjimi
otroki ter spoznala to milijonsko
mesto. Hvaležna sem za izkušnjo, ki
mi je bila ponujena in jo svetujem
tudi dijakom nižjih letnikov.
Kristi Trošt, 3. d
Po uspešni prijavi na mobilnost
v programu Erasmus+ je v oktobru napočil čas, ko smo projekt Dijaki praktikanti v mednarodnih vrtcih tudi izvedli. Skupini 12 dijakinj in
dijakov sta med 17. in 31. oktobrom
opravljali prakso v Budimpešti in na
Dunaju, v vrtcih, kjer sporazumevanje poteka v angleškem jeziku. Ob vikendih so si dijakinje v spremstvu
učiteljice spremljevalke ogledale lepote enega izmed teh dveh avstroogrskih mest, ki jima daje zgodovina skupne države najizrazitejši pečat.
Bila sem učiteljica spremljevalka skupini dijakinj v Budimpešti, za
kar sem hvaležna vodstvu šole, ki
mi je omogočilo dvotedensko delo
in življenje z dijakinjami v velikem
in tujem mestu. Veliko pozornosti
sem namenila gradnji timskega duha,
medsebojni pomoči v skupini, kar je

dalj časa od doma. Delodajalec v
budimpeštanskem vrtcu je nekaterim
praktikantkam ponudil tudi možnost
zaposlitve za daljši čas, ko končajo
srednješolsko šolanje. Budimpešto
so spoznale kot mesto širokih
možnosti življenja, dela in uživanja.
Pravijo, da se bodo v mesto še vrnile
ali pa vsaj navdušile ostale, da sode-

lujejo v takih oblikah opravljanja
prakse v tujini. Ponosne so na svojo
izkušnjo, kar dokazujejo tudi s prejetim Europass certifikatom o opravljeni praksi v tujini.
Karmen Lemut

Že ko sem prvič slišala za Erasmusov projekt, sem si rekla:
»To je to«. Obisk Budimpešte
me ni navdušil le zaradi zanimive kulture, temveč tudi zaradi drugačnega načina poučevanja
ter meni še nepoznanih načinov
prevoza. Priznati moram, da me
je bilo pred odhodom strah, da
se bom izgubila ali da se ne bom
uspela sporazumeti. Sedaj vidim,
da so bili moji strahovi prazni. Z
dekleti smo se imele zelo lepo, izkusili smo tramvaj in podzemno
železnico, ki ju v Sloveniji nimamo. Čez vikend pa smo si s profesorico privoščile oglede tega
čudovitega mesta. Kljub temu da
se je naše dvotedensko bivanje na
Madžarskem zelo hitro izteklo, pa
sem bila vesela, ko sem se ponovno
vrnila v domače okolje.
Barbara Masten, 3. e

… izjave dijakinj …
to življenjsko izkušnjo zagotovo vtisnilo v spomin vseh udeleženk.
Vse so se zavedale, da to niso
počitnice, pač pa jim je omogočena
izjemna priložnost okusiti delo v
tujini ter preizkusiti, kako je, če si

Predstavitev prakse v tujini, ki smo
ji prisluhnili prejšnje šolsko leto, me
je tako zelo prevzela, da sem se v hipu
odločila, da se prijavim k projektu.
Poleg tega sem hotela spoznati otroke
drugih kultur in narodnosti ter z njimi deliti in nadgraditi svoje znanje. Opravljanje prakse v mednarodnem vrtcu je bilo zame življenjska

USTVARJALNO IN DOBRODELNO V PRAZNIČNEM
DECEMBRU, MESECU OBDAROVANJ

Dijaki ajdovskega dijaškega doma
se zavedamo, da so med našimi vrstniki tudi taki, ki potrebujejo našo
pomoč. Že v preteklih letih smo z
dobrodelnimi akcijami pripomo-

gli k temu, da se je šolski sklad, ki
tem dijakom nudi pomoč, obogatil.
Naše delo nadaljujemo tudi v tem
šolskem letu. Že od septembra dijakinje in mentorice ustvarjajo iz-

delke v duhu trajnostnega razvoja. Rabljenim, starim materialom in
predmetom vdihujejo novo podobo.
Prav tako pa se bo tudi letos naša
šola predstavila s koledarjem za leto
2016. Koledar bodo obogatile fotografije dijakov, ki bodo spregovorile o pestrem dogajanju na šoli.
Izkupiček od prodaje koledarja bo
v celoti namenjen šolskemu skladu
naše šole.
Tako izdelke kot tudi šolski koledar bodo dijakinje predstavile in
ponudile na dobrodelni stojnici.
Prva bo 12. decembra v okviru ajdovske kmečke tržnice, druga pa
bo potekala na dan šolske novoletne prireditve. Ta bo 18. decembra
v Dvorani prve slovenske vlade. V
dopoldanskih urah je prireditev namenjena dijakom, ob 18.00 pa vljudno vabimo vse, da se nam pridružite.
Tina Vrčon

