S K U PAJ
DO CILJA

Katja Fain
Dobitnica bronaste
medalje na mladinskem
evropskem prvenstvu

SPORTNI
ODDELKI
Šola, ki odpre vsa vrata

IzobraZevanje
na
daljavo
-IZOBRAŽEVANJE
	je izobraževanje, kjer je udeleženec le redko ali
celo nikoli v neposrednem stiku z učiteljem;
	je učenje, ki ni več osredinjeno samo na
učitelja, ta podaja znanje udeležencem
posredno s pomočjo učnih pripomočkov;
	komunikacija med učiteljem in udeležencem
poteka z uporabo interneta;
	preprost dostop do gradiv, s pomočjo katerih
dijak opravi vse obveznosti pri predmetu
in si pridobi ocene.

BoStjan Kline
Zmagovalec tekme smuka v
svetovnem pokalu, opravljanje
šolskih obveznosti mu je
olajšalo e-izobraževanje

Ilka
Stuhec
Slika pove vse

Število dijakov v športnem oddelku je manjše,
kot v splošnem oddelku (v povprečju 20).
V njih so vključeni selekcionirani mladi športniki.
Usklajevanje športnih in šolskih obveznosti skupaj
s trenerji v klubu in selektorji reprezentanc.
Dijaki, ki so nadpovprečno obremenjeni s športnimi
obveznostmi, imajo dodatne ugodnosti.
V primeru poškodbe možnost takojšnega brezplačnega
pregleda na inštitutu za medicino športa pri UKC Maribor in
koriščenja fizioterapevtskih storitev v dogovorjenem obsegu.

Polona Hercog
Tudi ona je bila dijakinja
športnega oddelka.

Kako se
Solajo naSi
Sportniki?

	Organiziramo brezplačne konzultacije
učitelja, ki športnika poučuje;
	načrtujemo pridobivanje pisnih in ustnih
ocen, ki so v celoti prilagojene športnim
obremenitvam dijaka;
	organiziramo opravljanje šolskih
obveznosti zunaj časa rednega pouka;
	pripravljamo individualne programe
pridobivanja ocen;
	dogovarjamo se za pridobivanje ocen v
času vikendov, praznikov in počitnic.

Jan MurSak
Eden najboljših slovenskih
hokejistov piše test.
Kje so sošolci?
Večino šolskih obveznosti
je opravil med poletnimi
počitnicami.

Sportno vzgojo
zamenja
jutranji
trening
DIJAKI/-NJE
	opravijo trening v celoti po našem programu;
	del jutranjega treninga izvajajo po našem
programu, del treninga pa opravijo v klubu;
	opravijo jutranji trening pri nas s svojim
klubskim trenerjem;
	sami pod našim nadzorom izvajajo jutranji
trening po programu klubskega trenerja;
	opravijo jutranji trening v celoti v klubu.

TjaSa Stanko
Članica slovenske
reprezentance v rokometu

Vrhunski športniki na
II. gimnaziji Maribor, so dokazali,
da izobraževanje pri doseganju
izjemnih športnih rezultatov
ni ovira.
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Iza Mlakar
Članica slovenske
odbojkarske reprezentance,
večkratna državna
prvakinja z OK Nova KBM

Nika TomSiC
Na olimpijskem
festivalu evropske
mladine je osvojila
zlato medaljo v slalomu

