Poročilo s Šole za mlade v Kranjski Gori
1. do 4. december 2011

Mladinska sekcija Društva za KVČB je od 1. do 4. decembra 2011 organizirala Tretjo šolo za mlade in sicer v
prečudovitem gorskem delu Slovenije, Kranjski Gori. Šole se je udeležilo 9 udeležencev in en organizator.

Prvi dan, 1. december 2011
Takoj po prihodu in namestitvi v hotelu, smo imeli uvodni spoznavni del, kjer smo se seznanili s podrobnostmi
letošnje šole. Organizator Šole za mlade, Dejan Koren je podal predstavitev društva, nato pa se je vsak izmed
udeležencev šole predstavil oz. povedal nekaj o sebi. Sledila je večerja in druženje ob družabnih igrah, kjer smo
se še bolje spoznali.

Drugi dan, 2. december 2011
Po zajtrku smo se odpeljali na ogled skakalnice v Planici, kjer smo se sprehodili do vrha skakalnice, se nadihali
svežega zraka ter občudovali pogumnost skakalcev, ki se podajo po tej izjemno visoki skakalnici. Pred kosilom
smo si privoščili še malo razvajanja v bazenu, popoldan pa nas je animator Rok Saje vodil na pohod v sosednji
kraj Podkoren, kjer je bila organizirana prireditev ognjeni spektakel, kjer so se predstavili parklji treh dežel
(Slovenija, Italija, Avstrija). Zvečer je sledilo druženje v eni od hotelskih sob.

Tretji dan, 3. december 2011
Ta dan smo imeli rezerviran za strokovne delavnice, in sicer dopoldan nam je predavala gastroenterologinja
asist. mag. Darja Urlep-Žužej, dr. med. o kronični vnetni črevesni bolezni; izvedeli smo precej novosti o kronični
vnetni črevesni bolezni in zdravljenju, udeleženci pa so imeli možnost povedati svoje izkušnje z boleznijo in
kako se spopadajo z njo. Popoldan smo imeli delavnico s psihologinjo Tanjo Vohl, na temo sproščanje.
V večernih urah smo si ponovno privoščili razvajanje v bazenu in druženje med seboj. Udeležili smo se
»karaok«, ki so ta dan potekale v hotelu. Ker smo si popoldan v delavnici s psihologinjo okrepili samozavest in
samopodobo, nismo imeli težav s tremo pred nastopom na »karaokah«. Bilo je čudovito in sproščujoče.

Četrti dan, 4. december 2011
Zadnji dan smo imeli na programu predavanje o prehrani, ki ga je izvedla predavateljica Eva Peklaj. Izvedeli smo
veliko koristnih informacij o zdravi prehrani.
Po predavanju je sledila zaključna evalvacija, kjer je vsak udeleženec napisal vtise z letošnje šole za mlade.
Po kosilu smo se polni novih vtisov ter novih prijateljev, odpravili vsak proti svojemu domu.
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