
Pozdravljeni! 

Na gimnaziji Erudio si želimo vzpostaviti sodelovanje z osnovnimi šolami in vami, 

svetovalnimi delavci, zato vam pošiljamo predstavitev naše šole. 

Za našo gimnazijo se dijaki odločajo, ker se trudimo, da gimnazijska leta mladostnikom 

naredimo čimbolj udobna in prijetna. Naši profesorji so profesionalni, razumljivi in 

empatični. Verjamemo, da bi tovrsten pristop k šolanju cenili tudi vaši učenci, zato vas 

vabimo, da jih seznanite, da bomo prisotni na Informativi in da se lahko udeležijo virtualnih 

informativnim dni na naši šoli (povezava bo vzpostavljena na naši spletni strani).  

Bodoči dijaki so lepo vabljeni tudi na individualne razgovore. 

Če imate kakršnakoli vprašanja smo dosegljivi: 

Ana VARJAČIČ (svetovalna delavka) 01 514 28 07, ana.varjacic@erudio.si 

Karmen KULAŠIČ (tajnica VIZ) 01 514 28 04, gimnazija@erudio.si 

Ogledate si lahko tudi naš predstavitveni letak na spodnji povezavi: 

https://www.erudio.si/slovenscina/gimnazija/erudio-zasebna-gimnazija 

 

ERUDIO zasebna gimnazija je gimnazija različnih mladostnikov, kjer imajo vsi enake možnosti 
za uspeh. Profesorji in zaposleni se trudimo, da mladostnikom olajšamo gimnazijska leta tako, 
da znanje pridobivajo v prijetnem in spoštljivem okolju. V okolju, kjer imajo vsi možnost, da 
pokažejo svoje talente, vse svoje prednosti, kjer prevzemajo odgovornost za svoja dejanja in 
kjer so lahko to, kar so. 

Dijakom sporočamo tudi temeljne vrednote, kot so spoštovanje, medsebojno zaupanje in 
spodbujanje različnosti. 

Kje so naše prednosti? 

Na ERUDIO zasebni gimnaziji so dobrodošli vsi dijaki, tako vrhunski športniki, umetniki, 
dijaki s posebnimi potrebami, mladi raziskovalci, dijaki z različnimi hobiji, .. Z dijaki, ki 
imajo statuse, naredimo individualne učne načrte, ki jim pomagajo usklajevati šolo in 
šport ter ostale obšolske dejavnosti. 

Povezujemo se s šolami v tujini ter imamo gostujoče profesorje iz tujine. Dijaki hodijo na 
izmenjave v tujino in s tem širijo svoja obzorja. Vsaj dvakrat letno organiziramo fakultativne 
ekskurzije po Evropi. 

Naši profesorji so prijazni in strokovno usposobljeni, ki si radi vzamejo čas za svoje dijake. 
Izvajajo dodatne ure konzultacij pri vsakem predmetu, kjer lahko individualno ali skupinsko 
dijaki utrjujejo snov. S pomočjo svetovalne službe in profesorjev strokovno spremljamo 
individualni razvoj in napredek posameznega dijaka. 
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