Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

“Živi življenje in iz njega čimveč iztisni.”

VPIŠI
VPIŠI

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

“Najbolj čudežna reč, ki sem jo na svetu

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina se nahaja v osrčju Vipavske doline, na obrobju Ajdovščine,
a še vedno v centru mesta.
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sploh videl, so oči, ki zrejo.”
Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti.
TRUDIMO SE ZA:
- spodbudno učno okolje,
- kakovosten pouk, ki omogoča osnovo za nadaljnji študij,
- sodobno opremljeno šolsko zgradbo,
- sodelovanje v lokalnem okolju,
- uspehe dijakov na tekmovanjih in natečajih,
- odlične rezultate na maturi,
- odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor,
- vpetost družine v aktivnosti šole.

NAŠIM DIJAKOM NUDIMO:
- bivanje v sodobnem dijaškem domu,
- šolanje v bližini doma,
- z vključevanjem v razvojne projekte
spodbujemo vseživljenjske
kompetence
- izkušnje s tujino,
- vzgojo za zdrav življenjski slog,
- pridobitev statusa športnika
ali kulturnika,
- izposojo učbenikov,
- toplo malico,

- pomoč iz šolskega sklada,
- brezplačen dostop do spleta,
- garderobne omarice,
- maturantsko ekskurzijo in maturantski ples,
- oglede predstav gledališkega abonmaja,
- karierno orientacijo.

“Nikdar pozneje se mi ni zdel
Program

GIMNAZIJA
Želiš postati ...
srednješolski učitelj

inženir strojništva
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računalničar

specialni pedagog

trener športnih panog

razredni učitelj
akademski slikar

raziskovalec

psihoterapevt

diplomat
geograf
ekonomist

veterinar

Program Gimnazija ti nudi kakovostno podlago za nadaljnji študij
na kateremkoli področju

Pariz tako skrivnostno lep.”
OMOGOČAMO TI:
- pouk s sodobnimi pedagoškimi pristopi,
- izbiro dodatnega pouka naravoslovja (astronomija, mikrobiologija
študij okolja, barve in barvila),
- izbiro tretjega tujega jezika (francoščina, italijanščina, nemščina),
- pripravo in udeležbo na tekmovanjih, sodelovanje na natečajih, izdelavo
raziskovalnih nalog,
- pouk v sodobnem naravoslovnem laboratoriju in astronomskem
observatoriju.

… IN POUK MALO DRUGAČE:
- mednarodne šolske izmenjave,
- obisk evropskih institucij v Sloveniji in tujini,
- ekskurzije v tujino,
- tematski projektni dnevi,
- medpredmetne povezave,
- smučarsko-deskarski tabor,
- priprava in opravljanje jezikovnega izpita DELF,
- delavnice globalnega učenja in vrednot,
- pridobivanje veščin podjetništva,
- sodelovanje z gospodarstvom,
- raziskovalna dejavnost.

“Ugotovil sem, da se v velikem lahko živi
Program

PREdsoLSKA
VZGOJA

lo
Te veseli de
z otroki?

Rad nastopaš?

Si ustva rjalen?
Rad organiziraš različnE
dejavnosti za najmlajše
in jih animiraš?

Program Predšolska vzgoja ti omogoča pridobitev poklica vzgojitelj predšolskih otrok ter
nadaljni študij v programu Predšolska vzgoja ali ostalih visokošolskih programih.
Na šoli lahko opravljaš izpit iz splošne mature, kar ti omogoča študij na nekaterih univerzitetnih
programih.

na malo in v malem na veliko.”
NA SREDNJI ŠOLI VENO PILON AJDOVŠČINA TI OMOGOČAMO:
- pripravo in izvedbo predstav in delavnic za otroke,
- projektni teden V vodi in ob vodi (plavalni tečaj s povezavo informatike, higiene, kemije
in iger za otroke),
- aktivno sodelovanje na šolskih prireditvah,
- praktično usposabljanje doma in v tujini (Erasmus+ mobilnost)
- ekskurzije po Sloveniji in tujini,
- projektni teden Radosti na snegu,
- tematski tabori v okviru izbirnih modulov (športni, glasbeni, likovni in multimedijski),
- pripravo in udeležbo na tekmovanjih,
- opravljanje predmeta splošne mature,
- sodelovanje na natečajih.

“Nikdar
pozneje
mi ni
“Za nas
je tose edina

GIMNAZIJA
DIJASKI
DOM
ali v bližini tvojega doma ni šole, ki bi te veselila?
bi rad spoznal nove vrstnike in z njimi preživljal svoj
prosti čas?
Imaš dovolj poguma, da se podaš na pot samostojnosti?

Sodoben dijaški dom ponuja nastanitev mladim iz oddaljenih krajev.

pot v širši svet.”

V DIJAŠKEM DOMU SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA TI
PONUJAMO:
- bivanje v sodobno opremljenih dijaških sobah,
- spoznavanje novih vrstnikov,
- vzgojiteljevo podporo in spodbudo,
- aktivno preživljanje prostega časa,
- ekskurzije in oglede ﬁlmskih ter gledaliških predstav,
- učno pomoč,
- sodelovanje v natečajih in na tekmovanjih,
- šolo v neposredni bližini,
- zanimive interesne dejavnosti.

... več na www.ddajdovscina.si

“Prepustil sem se življenju, ki se je igralo z menoj in me oblikovalo

SVOJE TALENTE LAHKO RAZVIJAŠ IN KREPIŠ TUDI:
- kot član pevskega zbora,
- v klubu podjetnih,
- kot član instrumentalne skupine,
- v gledališkem krožku,
- v likovnem krožku,
- s sodelovanjem pri pripravi in izvedbi
- v fotografskem krožku,
prireditev,
- v kemijskem krožku,
- s pripravami na tekmovanja iz različnih
- v raziskovlanih dejavnostih na vseh področjih,
strokovnih področij.
- v astronomskem krožku,
- pri različnih športnih aktivnostih,
- pri tečaju francoščine,
- pri oblikovanju šolskega glasila Izvir,
- s pisanjem prispevkov za lokalne medije,
- s prostovoljstvom, socialnim delom in dobrodelnostjo,
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DA BO ZAČETEK LAŽJI:
- Kulturni sprejem prvošolcev (Na zabaven in spoštljiv način boš sprejet v šolsko skupnost.)
- Spoznavni dan tvojega razreda (Pobližje boš spoznal tiste, s katerimi boš preživel najlepša štiri
leta.)
- Delavnice “UČIM SE UČITI” (Osvojil boš tehnike učenja, ki ti bodo v pomoč pri doseganju ciljev.)
- Razišči www.ss-venopilon.si.

BELEZKE ...

KAJ dogaja?
Sprejem 1. letnikov

Decembrske igrice v vrtcih

Bruselj

Kovk, 2. in 3. letniki Gimnazije

Izmenjava z Nizozemsko

Spodbujamo podjetnost
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Antične olimpijske igre

Erasmus+ mobilnost
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Smučarsko-deskarski tabor

www.ss-venopilon.si
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