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Sevilla, 15. – 19. 1. 2018 

Nataša Sever 



Instituto San Isidoro Sevilla se nahaja se v samem centru mesta.  

Ustanovljen  je bil leta 1845 in je najstarejša gimnazija v Andaluziji. Z vpisom 

dijakov nimajo težav, saj nosi sloves zelo kvalitetne izobraževalne ustanove. 



Tako sta šolsko poslopje in njegova notranjost izgledala preden so ju leta 1963 

porušili in zgradili novo stavbo. 



 



Od leta 1963 nova zgradba. Šolo obiskuje cca 700 dijakov oz. učencev ( starih  

od 12 do 18 let. Obvezno šolanje traja od  starosti 6 do 16 let. 





1. tuj jezik: nemščina oz. angleščina 

2. tuj jezik: angleščina (če je prvi nemščina oz. nemščina ali 

francoščina, če je prvi angleščina)  

dvojezični pouk, velik interes dijakov za to šolo 



Pouk poteka delno v nemščini in sicer v šolskem letu 2017/2018 pri sledečih 

predmetih: 

umetnost, zgodovina, biologija 



Pouk od 8.15 do 14.45 

Odmor 30 minut od 11.15 do 11. 45 



Tako je izgledala razporeditev mojih obveznosti v času obiska šole. 

Prisostvovala sem pouku nemščine in angleščine. 



Dijaki nimajo matičnih učilnic, s seboj nosijo vso „opremo“. Disciplina  je na šoli 

problem, predvsem v višjih letnikih.  Pouk je potekal večinoma frontalno. Velika 

večina dijakov v popoldanskem času obiskuje dodatne tečaje tujih jezikov na 

privatnih jezikovnih šolah.   



Pouk športne vzgoje poteka zunaj na šolskem dvorišču, ki je obenem tudi 

igrišče. 



Učilnica za DSP oz. individualni pouk 



Kabinet učiteljev nemščine 



Zbornica 



Dobrodelni kotiček ob sredah. Vsako sredo med glavnim odmorom nekdo od 

profesorjev pripravi sladek prigrizek s čajem in kavo. Vsak zanj prispeva 1 evro. 

Ob koncu šolskega leta zbrani denar podarijo v dobrodelne namene. 



Učilnica za pouk fizike – na prvi pogled deluje rahlo starinsko, a je opremljena z 

najsodobnejšimi učnimi pripomočki. 



Učilnica za pouk biologije. V učilnici je bogata zbirka prepariranih živali z 

različnih koncev sveta. 



Učilnica za pouk kemije 



Učilnica za pouk nemščine, v kateri so „doma“ le moški učitelji. 



Pouk malo drugače: ko zmanjka papirja je tudi klop prikladna. Jezike se lahko 

učimo tudi skozi igro. V učilnici za dodatno strokovno pomoč se učenci učijo 

jezika tudi s pomočjo iger. 






