
SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
DEKD: september in oktober 2016

Za regionalno srečanje 24. 1. 2017                  Metka TOPOLIČ



Mentorstvo:

� Gavrilo Manjevič,…

� Ciril Ambrož, Boštjan Čukur, …

� Nataša Lampret, Nataša Harl, Dunja Počivalšek, Metka Topolič

� Dunja Počivalšek, Metka Topolič, Vlasta Groman, Polonca Šerer, Ljuba Štrukelj

� Zunanji strokovnjaki: 10

� Aktivni dijaki: 4.c in 2.co; 3.a in 3.c;  (50 dijakov)

�Obiskovalci – gledalci: dijaki, starši delavci šole, zunanji gostje (400 
oseb)

� Poročila in fotografije: na šolski spletni strani ter facebook; ZVKDS



.

4.

2. 

3.

1.



� »Vsak dan, vsak mesec in vse leto je potrebno spoznavanje in 
prepoznavanje naše dediščine in graditi pozitiven odnos do varovanja in 
ohranjanja kulturne dediščine.«

� ravnateljica mag. Alenka Ambrož Jurgec

� sodelovanje z drugimi institucijami,

� razvoj in krepitev različnih kompetenc dijakov
� timsko delo

� predstavitev dela  dijakom, staršem, 
zaposlenim, upokojenim delavcem šole, 
vabljenim



� v sklopu pouka ter interesnih dejavnosti/obveznih izbirnih vsebin

� pred roditeljskim sestankom (popoldne)

� posamezni razredi 

� večmentorjev (številni sodelujoči učitelji in zaposleni)

� vabilo preko šolske spletne strani, e-asistenta, 

objav na Radiu Maribor,

po pošti – upokojenim delavcem šole



� fotografska razstava in učna ura umetnosti s člani Fotokluba 
Maribor 

� 7 fotografov: Gero Angleitner, Dušan Gajšek, Miha Kacafura, 
Branimir Ritonja, Bojan Šenet, Teodor Veingerl in Miro Vlašić

� pogovor o fotografski poti, delu ter posnetih fotografijah slovenske 
stavbne dediščine

� 7 dijakov 4.c, 1 dijakinja 2.co 

(postavitev razstave, povezovanje pogovora, glasbena točka)

� 2 mentorja











� delavnica izdelave mozaikov

� sodelovanje – strokovnjaka z ZVKDS, območna enota Maribor

Bine Kovačič, Milena Antonić

� učitelja praktičnega pouka

� dijaki 3.c, devetošolci OŠ Leona Štuklja

� 3 mentorji







� potopis s šolske ekskurzije za dijake, starše, zaposlene…

� v marcu 2016: dijaki 2. a in 2.c – gimnazija in gradbeni tehniki 

� nastop

� razstava fotografij

� (e-)publikacija – zbir seminarskih nalog 2.a

� 4 mentorice









� projektno delo dijakov ter pogovor s strokovnjakinjo s področja 
urbanizma – Vesna Polanec, Zavod za urbanizem Maribor

� raziskovalna naloga (2015/16), 

projektno delo 3.c – terenske vaje, izmere, 

izris fasad z AutoCad-om, 

izdelava makete

� 5 mentoric



terenske vaje – področje nekdanje vojašnice v Melju
medpredmetno povezovanje 
projektno delo 







Fotografski natečaj: UPGRADE MARIBOR, nov. 2016
(z idejami in rešitvami za degradirana, zanemarjena območja v Mestni 
občini Maribor)

NAGRADA!
Zavod PIP



� uspešni DEKD

� zanimive in raznolike aktivnosti

� povezovanje vseh sodelujočih, spodbujanje kreativnosti

� krepitev zavesti o kulturni dediščini 

� že zbiramo ideje v povezavi z vodo,

sodelovanje s pobrateno šolo iz Jagodine, Srbija



� HVALA ZA POZORNOST!

� Avtorji fotografij: Milena Antonić, Ciril Ambrož


