Družboslovni aktiv
Družboslovni aktiv sestavljamo učitelji, ki poučujemo družboslovne predmete: Matejka Kljun, Matjana
Vogrič, Janez Kropej in Andrej Svete, vodja družboslovnega aktiva. V okviru aktiva se trudimo, da bi dijaki
pridobili čim več znanj s področja družboslovja in predmetov, ki jih poučujemo: zgodovine, sociologije,
geografije, družboslovja, umetnostne zgodovine, umetnosti, OPO (organizacija in poslovanje) in PPS
(podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem).
V sedanjosti, ko so v ospredju pametni telefoni, lažne novice, neodgovornost, pomanjkanje vizije ter
samokritičnosti, ni enostavno poučevati družboslovnih predmetov, saj živimo v času, ko je v ospredju
posameznik in le malokrat skupnost, družba. Zato dijake spodbujamo k različnim dejavnostim, novim
načinom kreativnega družboslovnega razmišljanja, tudi podjetniškega, oblikovanja lastnih stališč, empatije,
solidarnosti in razumevanja informacij. Svetujemo jim, kako lahko pridobljeno znanje in spretnosti koristno
uporabijo v vsakdanjem življenju. Navajamo jih na odnos do naravne in kulturne dediščine. Vključujemo jih
v timske in medpredmetne projekte, učimo jih medkulturnosti. Sodelujemo tudi z Zavodom RS za šolstvo in
Mirovnim inštitutom, s katerim bomo v letošnjem šolskem letu izvedli projekt integracije oziroma »Media
Education for Equity and Tolerance Media« (MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost), ki ga vodi
Univerza v Firencah.
Temeljne vrednote aktiva – sodelovanje, zaupanje in konstruktivno delo – nas vodijo v prijetno skupno delo
in druženje.
Naši cilji so poleg kvalitetne izvedbe pouka tudi organizacija in izvedba šolskih prireditev ob državnih
praznikih ter zaključku šolskega leta, organizacija krsta novincev, organizacija tekmovanja za naj razred
novincev na šoli, šolski radio skrbi za glasbo med odmori ter nas obvešča o nekaterih pomembnejših
aktualnih dogodkih na šoli in v svetu, organiziramo pripravo, izvedbo in spremstvo večine izbirnih ekskurzij
za dijake po Evropi, organiziramo zgodovinsko-geografsko ekskurzijo v Park vojaške zgodovine Pivka ter
obisk Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, izvajamo medpredmetne povezave z drugimi aktivi (poslovno
sporazumevanje/ angleščina), organiziramo zbiranje šolskih potrebščin in igrač za otroke iz socialno
ogroženih družin, udeležujemo se natečaja Evropa v šoli, kjer smo bili dvakrat uvrščeni na državno
tekmovanje. V okviru aktiva deluje tudi dijaška skupnost in izobraževanje odraslih.
Med poukom obeležujemo mednarodne dneve, saj skušamo krepiti solidarnost (dan boja proti revščini,
mednarodni dan hrane, mednarodni dan strpnosti), ob dnevu boja proti AIDS-u dijake osveščamo, ob
dnevih EU in državnih praznikih pa krepimo domoljubje ter skrb za nacionalno identiteto.
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