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1.

UVOD
Učiti se, da bi vedeli.
Učiti se, da bi znali delati.
Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
Učiti se biti.
(UNESCOVI štirje stebri izobraževanja)

Triletno vzgojno-izobraževalna ponudba je temeljni dokument, s katerim se šola predstavi
uporabnikom. Razvojni načrt prednostnih nalog, dejavnosti in ciljev, ki jih želimo izpeljati in
doseči v letih od 2019 do 2022, je nastal s sistematičnim pristopom in vodi h kakovosti poučevanja
in vzgajanja dijakov, ki so v središču vsega šolskega delovanja. Cilje smo oblikovali na osnovi
vrednot, vizije, poslanstva, dosedanjih izkušenj pri delu in dosedanjih rezultatov šole.
Naša šola je pomemben dejavnik kulturne stvarnosti slovenske narodne manjšine v Italiji.
Strokovna usmerjenost jo tesno povezuje tudi s širšim družbenim in gospodarskim okoljem.

1.1. VIZIJA


Skrb za jezik, ki je primarnega pomena za slovensko skupnost v Italiji in je pogoj za razvoj
ter uspešno sodelovanje v stvarnosti, v kateri živimo.



Premišljen in usklajen nabor praktičnih in teoretičnih znanj, ki omogoča razvijanje
različnih veščin in sposobnosti, in je zato odlično izhodišče za službo ali za nadaljevanje
študija.



Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj s pomočjo številnih dejavnosti, ki
spodbujajo široko kulturno ter družbeno razgledanost.
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1.2. NAMEN


Razvijati narodno zavest v luči ohranjanja in oblikovanja slovenske narodne skupnosti v
Italiji.



Vzgojiti k sprejemanju različnosti in k aktivnemu vključevanju v pluralizem okolja s
pomočjo kulture dialoga.



Vzgojiti samostojne, odgovorne, kritične in ustvarjalne posameznike.



Uveljaviti vzgojne in spoznavne cilje, ki zadevajo kulturno in osebnostno rast dijakov, v
sodelovanju s kulturnimi ustanovami slovenske manjšine in z drugimi ustanovami na
teritoriju.



Vključiti šolo v domače in v širše gospodarsko in družbeno okolje.



Vključiti dijake v neposredni delovni proces.



Pripraviti dijake na študij na univerzi s spodbujanjem celostnega in problemsko
zasnovanega učenja.



Zmanjšati šolski osip in zagotoviti ustrezno učno pomoč z izboljšanjem kompetenc v
osrednjih predmetih kurikula.



Zagotoviti šolsko in poklicno usmerjanje.

1.3. SPLOŠNI IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNI CILJI

V ospredju naše vzgojno izobraževalne ponudbe je skrb za vsestranski razvoj dijakov, za
njihovo rast in za uspeh v življenju.
Na vzgojnem področju je poudarek


na ozaveščanju in sprejemanju osnovnih moralnih načel, ki temeljijo na
odgovornosti; spoštovanju, vključevanju v šolsko skupnost in v družbo;



na osebnostnem razvoju v skladu s sposobnostmi in zanimanji;
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na navajanju na spoštovanje pravil in na določanje prioritet;



na vzgoji k pozitivni samopodobi, ki je temelj samospoštovanja in dobrih odnosov
z drugimi.

Na izobraževalnem področju si prizadevamo za dvigovanje kakovosti pouka.
Dijaki zato


s pomočjo celostnega pristopa v izobraževanju, ki temelji na interdisciplinarnosti
študija, pridobijo znanja, veščine, zmožnosti in sposobnosti v okviru mednarodno
primerljivih standardov;



razvijajo sporočanjske spretnosti v več jezikih;



razvijajo razgledanost, nadarjenost in kritičnost pri posameznih predmetih, na
različnih predmetnih področjih in pri dodatnih ter dopolnilnih dejavnostih;



razvijajo zavedanje o kompleksnosti in soodvisnosti pojavov;



krepijo delovne navade, samoiniciativnost, se usposabljajo za samoizobraževanje
in se navajajo na samostojno in timsko raziskovalno delo;



razvijajo motiviranost, ki je ključ za uspeh.
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2.

GLAVNE
SMERI

ZNAČILNOSTI

POSAMEZNIH

2.1. TEHNIŠKI ZAVOD ŽIGE ZOISA
Ekonomsko-pravno področje
Smer: Uprava, finance in marketing

Med šolanjem dijak spozna ekonomsko, pravno in knjigovodsko poslovanje podjetij,
pridobiva temeljna znanja s področja marketinga in usvaja podjetniški način razmišljanja.
Poučevanje temelji na sodobnih didaktičnih pristopih, ki predvidevajo usvajanje spretnosti in
znanj, vezanih na informacijske tehnologije. Usmerjeno je v aktivno vlogo posameznika v
dinamičnem in učinkovitem učnem okolju, kar spodbuja timsko delo, sposobnost komuniciranja
in javnega nastopanja ter omogoča razvijanje organizacijskih in vodstvenih sposobnosti.
Teoretično znanje dopolnjujejo številne poučne ekskurzije, ki omogočajo seznanjanje s
podjetji in z njihovim poslovanjem, z okoljem, v katerega so vpeta, z delovanjem uradov in
ustanov, in tako nudijo široko paleto uporabnih znanj, koristnih za osebnostno rast in prihodnje
poklicno delo. Za trienij je uvedena obvezna delovna praksa. Dijaki tako dobijo dragoceno
izkušnjo o pravem delovnem okolju različnih uradov in podjetij, kar jim koristi pri hitrem in
učinkovitem vključevanju v svet dela in pri razvijanju odgovornosti in samoiniciativnosti.
Praktično uporabo in širjenje strokovnih znanj in zmožnosti omogoča tudi ustanavljanje
virtualnega učnega podjetja, kjer s pomočjo simulacije delovnega procesa lahko izpopolnjujejo
in ocenijo svojo pripravo in spretnosti. Z znanjem štirih jezikov, in sicer slovenščine, italijanščine,
angleščine in nemščine, imajo dijaki lažji dostop do tujega trga, so bolj fleksibilni in uspešni ter
se lažje vključijo v novo okolje. Šola spodbuja in udejanja tudi mednarodne študijske izmenjave,
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ki so priložnost za nov in odprt pogled na svet in spodbuda za prilagodljivost različnim situacijam
in ljudem.
Po uspešno zaključenem šolanju, ki v svoji vzgojno-izobraževalni ponudbi upošteva
potrebe gospodarstva in najnovejše zaposlitvene trende, ima dijak široke možnosti zaposlitve na
različnih delovnih področjih v administrativni dejavnosti, v bankah in zavarovalnicah, v
računovodskih podjetjih, v javni upravi, logistiki, lahko pa tudi ustanovi samostojno podjetje. V
primeru, da se odloči za nadaljevanje študija, mu naša diploma omogoča vpis na katerokoli
univerzo ali višjo strokovno šolo.

2.2. TEHNIŠKI ZAVOD ŽIGE ZOISA
Ekonomsko področje
Usmeritev: Turizem

Turizem je panoga, ki na svetovni ravni kljub gospodarski krizi beleži 5 % rast, vključuje
slabo desetino vseh zaposlenih in ki tudi v našem okolju dobiva vedno večji pomen pri
gospodarskem razvoju.
Po petletnem študiju zna dijak tehniško ekonomske smeri za turizem pisno in ustno
komunicirati v slovenščini, italijanščini in treh tujih jezikih. Je usposobljen za organiziranje in
upravljanje gostinskih in turističnih storitev ter za oblikovanje ponudbe, ki bo vrednotila bogato
kulturno, zgodovinsko in krajinsko dediščino našega okolja. Zna samostojno uporabljati
računalnik ter sodobne tehnološke pripomočke, ki mu omogočajo spretno in učinkovito
komuniciranje za širjenje in promocijo inovativne turistične ponudbe. Pozna načrtovanje in
organizacijo dela ter se zna prilagajati spremembam in skrbeti za nadgrajevanje strokovnega
znanja.
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2.3. TEHNIŠKI ZAVOD JURIJA VEGE
Tehnološko področje
Usmeritev: Informatika in telekomunikacije
Smer: Informatika

Živimo v času, v katerem so skoraj vsa življenjska področja povezana z računalniki; informacijska
pismenost ni več le prednost, temveč postane prvi pogoj za uspešnost. Vlaganje v ljudi se začne
z izobraževanjem. Poleg osnovnih področij, kot so matematika, materni jezik in drugi tuji jeziki,
so za uspeh v novi družbi potrebne spretnosti, kot so kritično mišljenje, kakovostno
komuniciranje, ustvarjalnost, prevzemanje tveganja, timsko delo, podjetništvo in tudi
prilagodljivost.
Študij informatike usposobi dijaka za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in
projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva za programsko in strojno opremo,
uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje
spletnih strani. Dijak pridobi temeljna teoretska in uporabna znanja, ki omogočajo uspešno
načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovitih programskih rešitev za podjetja in posameznike.
Tretjino ur preživi v laboratorijih, kjer pridobi in razvije čut za individualno in timsko delo.
Projektno delo mu pomaga, da išče racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v
delovnem okolju.
Praktično izobraževanje poteka v podjetjih, kjer dijaki pridobivajo delovne izkušnje v realnem
okolju, navezujejo stike s potencialnimi delodajalci ter se naučijo v praksi uporabljati pridobljena
teoretična znanja.
Dijak, ki zaključi šolanje na tehniškem zavodu z učno smerjo informatika in
telekomunikacije, je usposobljen za delo na področju avtomatske obdelave podatkov in zna
uporabljati najsodobnejšo računalniško in elektronsko tehnologijo.
Priprava, ki jo dobi na šoli, je dobra osnova za nadaljnji študij, zlasti na tehničnih in
znanstvenih fakultetah. Tistim, ki ne nadaljujejo šolanja na univerzah, diploma odpira različne
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možnosti zaposlovanja v podjetjih in uradih ter nudi možnost samostojnega opravljanja poklica.
Dijak lahko ustanovi samostojno podjetje ali pa sodeluje v natečajih, ki jih razpisuje javna uprava
za programerje in tehnike v informatiki.
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3.

KURIKULUM

3.1. KULTURNE OSI
3.1.1.

Jezikovna os

Slovenščina
je materni/prvi jezik na našem zavodu, kjer skrbimo za njegovo vitalnost, torej za
njegovo krepitev, za ohranjanje njegovega položaja, simbolne vrednosti in za njegov vsestranski
razvoj. Spodbujanje narodne in jezikovne zavesti je povezano z ozaveščanjem o evropski
jezikovni raznolikosti in o bogastvu kulturne dediščine posameznih jezikovnih okolij.
S sistematičnim razvijanjem sporazumevalne zmožnosti in z uporabo ustreznih
priročnikov, jezikovnih virov in sodobnih tehnoloških orodij se vzgajajo motivirani govorci, ki
znajo uporabljati jezik na različnih nivojih in so strokovno opremljeni za kompetentno in
jezikovno kultivirano sporočanje. Dijake se pripravlja na usvajanje procesnih, vseživljenjskih
znanj s stopnjevanjem zahtevnosti, kompleksnosti in sistematičnosti v učnem procesu. To zadnje
velja tudi za književni

pouk, pri katerem se

razvijajo bralne sposobnosti (doživljanje,

razumevanje, analiza in vrednotenje umetnostnih besedil) in

se na podlagi interpretacije

umetnostnih besedil funkcionalno spoznava literarno teorijo in literarno zgodovino ter razvoj
temeljnih dosežkov slovenske in prevodne

književnosti. Spodbuja se oblikovanje stališč,

pozitivnega odnosa do književne ustvarjalnosti in slovenske kulturne dediščine, razvoj osebne in
narodne identite ter polno uveljavljanje estetske, medkulturne in širše socialne zmožnosti.

Italijanščina
je na naši šoli drugi jezik/jezik okolja. Učni načrti so enakovredni tistim, ki jih razvijajo v
sorodnih šolah z italijanskim učnim jezikom. Dijaki se torej usposabljajo za učinkovito govorno
in pisno sporazumevanje v italijanskem knjižnem jeziku. Spoznajo temeljne literarnozgodovinske
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in teoretične pojme, nujne za umeščanje in interpretacijo prebranih umetnostnih besedil. Tvorijo
ustrezna, razumljiva in jezikovno čim bolj pravilna ustna in pisna besedila v italijanskem knjižnem
jeziku. Sistematično razvijajo svojo slovarsko, slovnično, pravorečno in pravopisno zmožnost.
Kritično sprejemajo različna besedila in se naučijo uporabljati nove podatke v vsakdanjem
življenju.
Kompetence, ki jih dijaki pridobijo, so vezane na branje, poslušanje, pisanje, jezikovno
znanje, pravopis in besedišče. S spoznavanjem podobnosti in razlik med obema jezikovnima
sistemoma (italijanskim in slovenskim) in rabama, razvijajo svojo jezikovno zavest in
medkulturno vedenje.

Tuji jeziki
Pouk tujega jezika je prispevek k večjezičnosti in k razumevanju večkulturnosti tako v
lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja, obenem pa pomeni dviganje jezikovne zavesti
in spodbujanje medkulturnega sporazumevanja ter izziv za razumevanje drugačnosti. S
poudarjanjem te drugačnosti in s primerjanjem z lastno kulturo dijaki krepijo narodnostno
identiteto ter usvajajo in ponotranjijo posebnosti maternega jezika.
Sodobni pouk tujih jezikov temelji na načelih komunikacijskega pristopa in osredinjenosti
na učenca. Profesor je mentor in usmerjevalec procesa pridobivanja znanja, dijak pa dejavno in
samostojno sodeluje v tem procesu. Pri učenju tujega jezika je posebno pomembno spoznanje, da
ima posameznik sporazumevalno zmožnost, ki se z učenjem vseh nadaljnjih jezikov razvija in
diferencira. Ti procesi se udejanjajo tudi na podlagi načel in priporočil Skupnega evropskega
jezikovnega okvira in Lizbonske deklaracije o osmih ključnih kompetencah za vseživljenjsko
učenje.

Standardi znanja
Standardi znanja tujega jezika izhajajo iz lestvice Skupnega evropskega jezikovnega
okvira, ki opredeljuje sporazumevalno jezikovno zmožnost v šestih stopnjah: A1, A2, B1, B2, C1,
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C2, pri čemer je A1 najnižja raven in C2 najvišja. Posamezna raven vključuje vrste
sporazumevalnih dejavnosti, ki so sprejemniške, interaktivne in tvorbne.

Cilji
Temeljni cilj pouka tujega jezika je razvijanje sposobnosti navezovanja stikov v tem
jeziku, čeprav le na nižji ravni A2 ali vmesni ravni B1 (za tretji tuji jezik tudi na vstopni ravni
A1). Na koncu petletnega študija pa naj bi dijaki dosegli vsaj višjo vmesno stopnjo B2.
Dijaki se pri pouku tujega jezika sistematično usposabljajo za osnovno sporazumevanje s
tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, se navajajo na uporabo tega jezika pri pridobivanju
podatkov iz pisnih in drugih virov. Pri pouku zato postopno razvijajo sporazumevalno jezikovno
zmožnost, sociolingvistične zmožnosti, sposobnost tvorjenja in oblikovanja besedil, govornih
dejanj in interakcijskih izmenjav. Učenje tujega jezika povezujejo z učnimi vsebinami drugih
predmetov (npr. zemljepisa, zgodovine, kemije, informatike), urijo in utrjujejo slovnico v
različnih sporočanjskih položajih, razvijajo sposobnost prebiranja in razumevanja različnih
tipologij beril, v petem razredu predvsem strokovnih besedil (glede na usmerjenost šole). Vadijo
poslušanje sporočil v tujem jeziku, pisanje različnih tipov besedil in samostojno izražanje.
Med poukom razvijajo tudi digitalno zmožnost, tako da je uporaba informacijske in
komunikacijske tehnologije v podporo ciljem pouka.

Medpredmetne povezave
Tuji jezik je tudi sredstvo za iskanje podatkov iz tujih virov, za sporazumevanje, usvajanje,
povezovanje in poglabljanje novih, tudi nejezikovnih učnih vsebin. Povezuje se lahko z vsemi
predmeti pri uresničevanju skupnih ciljev.
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3.2. Družbenozgodovinska os
Družbeno zgodovinska os temelji na treh področjih: gnozeološkem (kako in kaj
spoznavamo, veljavnost spoznanja), didaktičnem in formativnem.
Med vzgojno-izobraževalnim procesom dijaki razvijajo širšo družbeno in zgodovinsko
zavest, zmožnost razumevanja, povezovanja in vrednotenja družbenih dogajanj, pojavov in
procesov v sedanjosti in preteklosti. Pri pravu, ekonomiji, gospodarskem poslovanju, zgodovini
ipd., poteka pouk v smeri usvajanja osnovnih znanj in njihove nadgradnje s pomočjo aktivnega
sodelovanja, samostojnega reševanja problemov in preverjanj po kompetencah, s ciljem vzgoje
zrelih, dejavnih, ozaveščenih, kritičnih in socialno vključenih državljanov z demokratično
politično kulturo. Dijaki umeščajo svojo osebno izkušnjo v sistem pravil, ki temelji na vzajemnem
priznavanju pravic za zaščito posameznika, družbe in okolja.
Pri svojem delu uporabljajo sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo ter
posebne programe za sodobno vodenje knjigovodstva; poslužujejo se tudi civilnega zakonika,
Ustave Republike Italije, strokovnega časopisja, načrta računov za knjiženje in drugih
normativnih besedil.
Specifični cilji:


poznavanje temeljnih pravnih načel, norm in delovanja države;



poznavanje osnovnih ekonomskih pojmov, sistemov in delovanja trga;



poznavanje osnovnih listin, odstotnega in razdelilnega računa, osnovnih pojmov
gospodarjenja, faz gospodarskega procesa;



poglabljanje civilnega in trgovinskega prava s poudarkom na stvarnih pravicah,
obveznostih, pogodbah, podjetniku, osebnih in kapitalskih družbah;



poglabljanje turističnega prava s poudarkom na specifičnih pogodbah;



poglabljanje turistične tehnike in turističnega marketinga ter sestava turističnih
paketov;



podrobno poznavanje Ustave Republike Italije in delovanja ustavnih organov;



poznavanje mikroekonomskih in makroekonomskih pojmov, tržnih modelov,
tržnih napak, ekonomske politike in vloge države v gospodarstvu;
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poznavanje javnih financ, sestave državnega proračuna in davčnega sistema;



poznavanje organizacijske struktur podjetja;



spoznavanje premoženja podjetja, vrste stroškov, pomena davčnega sistema ;



pridobivanje temeljnih znanj s področja marketinga in spoznavanje ustrezne
zakonodaje;



vknjižbe v dnevnik in v glavno knjigo;



sestava in analiza bilance;



spoznavanje ključnih procesov in pojavov iz svetovne, evropske, slovenske in
krajevne zgodovine;



razvijanje zanimanja in kritičnega pristopa do zgodovine in aktualizacija ključnih
zgodovinskih vprašanj.



uporabljanje strokovne terminologije v slovenskem in italijanskem jeziku.

S številnimi projekti, kot so na primer delovna praksa, seznanjanje z ustanovami, podjetji
in z njihovim ustrojem ter delovanjem itd., se spodbuja samoiniciativnost in podjetnost ter
povezovanje z gospodarskim in političnim okoljem. Gre tudi za usposabljanje in usmerjanje v
proizvodno stvarnost in za pripravo na uspešno nadaljevanje izobraževanja

3.3. Matematična os
Splošni cilji
Matematika je veda, ki je neločljivo povezana z drugimi vedami in z vsemi področji
življenja, zato ima pomembno vlogo v splošnem izobraževanju posameznika. Pri pouku dijaki
spoznavajo in razvijajo zahtevnejše načine razmišljanja ter hkrati spoznavajo matematične pojme
in postopke, ki so pomembni za vključenost in delovanje v sodobni družbi.
Strokovna področja so vse bolj matematizirana, zato so ključnega pomena za opravljanje
določenih dejavnosti, za razumevanje matematičnih pojmov, za sposobnost povezovanja
matematičnega znanja z danimi situacijami na nekem strokovnem področju in za razvijanje
zmožnosti reševanja strokovnih problemov.
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Za dijake, ki zaključijo tehniško

izobraževanje, je pomembno, da jim pridobljeno

matematično znanje in kompetence nudijo stabilno orientacijo pri opravljanju dejavnosti na
lastnem strokovnem področju in da je to znanje dovolj splošno za nadaljnje izobraževanje. Pri
pouku matematike upoštevamo tudi osebnostne značilnosti dijakov, njihovo specifiko in
zmožnosti. Dejavnosti organiziramo na tak način, da so dijakom dovolj blizu in da so povezane s
specifiko stroke, z drugimi področji in z življenjem. Dijake vzgajamo k natančnosti,
sistematičnosti, doslednosti, urejenosti in vztrajnosti pri delu.

Usmerjevalni cilji
1. Doseganje čim višje stopnje matematične pismenosti dijakov.
Pojem matematična pismenost pomeni:


poznavanje, razumevanje in suvereno delo s številskimi in geometrijskimi pojmi,
operacijami ter odnosi med njimi;



razumevanje informacij, ki so podane z matematičnimi sredstvi (diagrami, tabelami,
obrazci) ter uporabo matematike in matematičnih sredstev pri komuniciranju;



zmožnost specifičnega dojemanja in razlaganja različnih pojavov ter interpretacije
resničnosti;



zmožnost reševanja matematičnih problemov in zmožnost kritične uporabe
matematičnih pojmov, sredstev, tehnoloških orodij in modelov na drugih področjih;



pozitiven odnos do matematičnih znanj, učenja in uporabe matematike ter zavedanje
pomembnosti matematike kot kulturne vrednote.

2. Razvijanje in usvojitev matematičnih znanj, ki so potrebna za uspešno učenje drugih
predmetov in uspešno opravljanje dejavnosti znotraj stroke.
3. Razvijanje abstraktnega in deduktivnega matematičnega mišljenja, kar je pomembno za
nadaljnje izobraževanje.
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Cilje matematike v šoli dosegamo z razvijanjem določenih ključnih kompetenc, kot so:


Zmožnost za raziskovanje in reševanje matematičnih problemov.



Razumevanje in uporabljanje osnovnih matematičnih pojmov, odnosov med njimi
in izvajanje postopkov.



Zmožnost posploševanja ter reševanje problemov na splošni ali abstraktni ravni.



Zmožnost za interpretiranje in kritično presojo pri uporabljanju matematike na
strokovnih in drugih področjih.



Zmožnost za uporabljanje matematičnih orodij pri sporazumevanju.



Zmožnost za uporabljanje tehnologije pri izvajanju matematičnih postopkov ter
pri raziskovanju in reševanju matematičnih problemov.



Zmožnost za zbiranje, organiziranje in analiziranje podatkov.



Zmožnost za načrtovanje in organiziranje delovnih postopkov.



Odgovornost za lastno znanje in zmožnost samostojnega usvajanja matematičnih
znanj.



Sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne vrednote.



Zaupanje v lastne matematične sposobnosti in razvijanje pozitivne samopodobe.

3.4. Znanstveno tehnološka os
Cilj znanstveno – tehnološke osi je, da olajša dijaku raziskovanje sveta, ki ga obkroža.
Tako lahko opazuje pojave in se zaveda pomena, ki ga ima poznavanje naravnega sveta in sveta,
ki ga je ustvaril človek, kar spada v vsestranski formativni proces. To je zelo široko in pomembno
področje, ki posamezniku omogoča, da usvoji metode, pojme in vedenjske vzorce, ki ga
spodbujajo, da si postavlja vprašanja, da opazuje in razume svet in da se sooči s pojmi
mnogovrstnosti, problematičnosti in spremenljivosti realnosti, v kateri živi.
Zaradi tega temelji učenje predvsem na pridobivanju izkušenj in na laboratorijskih
dejavnostih. Izbira raziskovalnih strategij, eksperimentalnih postopkov in posebnih oblik

17

jezikovnega izražanja so osnova za uporabo znanstvene metode. Uporaba te metode je po
operativnem protokolu na nekaterih področjih praktično edini način dela, lahko pa ta metoda služi
tudi za ocenjevanje, kako specifične tehnološke aplikacije vplivajo na svet, v katerem živimo.
Znanje in kompetence usvajamo tako, da postavljamo hipoteze in da opravljamo
eksperimentalna preverjanja, da zbiramo podatke, ocenjujemo njihovo skladnost z določenim
kontekstom in na osnovi teh podatkov postavljamo domneve in gradimo vzorce. To omogoča, da
lahko analiziramo fizične, kemične in biološke vsebine kompleksnih pojavov.
Kompetence znanstveno – tehnološke osi nam nudijo osnovo za spoznavanje realnosti in
so zato same po sebi inštrument, ki nas usmerja tudi k dejanskemu uveljavljavljanju državljanskih
pravic. Poleg tega razvijajo v posamezniku in skupini sposobnosti, ki so potrebne za avtonomno
in odgovorno odločanje v različnih situacijah vsakdanjega življenja. Zelo važno je, da dijak
pridobi instrumente, ki mu pomagajo, da oblikuje kritičen odnos do predlogov, ki jih formulira
znanstvena in tehnološka skupnost v zvezi z reševanjem problemov na posameznih sistemskih
področjih (fizikalnem, kemijskem, biološkem in naravnem) in območjih védenja na meji med
posameznimi disciplinami, ki so lahko tudi drugačna od tistih, ki smo jih neposredno spoznali ali
izkusili med šolanjem, še posebno v zvezi s problemi varovanja biosfere.
Vendar je glavni cilj te osi ta, da se dijakom privzgoji zavest o povezavah med znanostjo
in tehnologijami, s kulturnim in družbenim okoljem, z razvojnimi vzorci in z zaščito okolja in da
prikaže povezavo med tehnologijo in možnostmi reševanja konkretnih problemov s primernimi
rešitvami.
Dijaki razvijejo tudi


temeljne digitalne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo digitalne
tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev ter
posredovanje drugim (splošno znanje);



posebna znanja, s pomočjo katerih so sposobni učinkovito reševati informacijske
probleme v skladu s standardi delovne uspešnosti.

Ves čas izobraževanja sta v ospredju aktivna vloga dijakov in njihov osebni, strokovni in
jezikovni razvoj. Osnovne oblike dela so skupinsko delo na projektih, problemsko in sodelovalno
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učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost dijakov ter upoštevanje njihovih idej,
individualizacija, vključevanje različnih socialnih dejavnosti, uporaba debatnih metod,
sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, razvijanje različnih strategij mišljenja. Pri tem se razvija
sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in
samozavestno odločanje v novih in nepredvidljivih okoliščinah.
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4.

OBVEZNA
DELOVNA
ŠOLANJEM
(ODPŠ)
ORIENTACIJA

PRAKSA
MED
IN
KARIERNA

Naša šola postavlja že vrsto let v ospredje dva tesno povezana pedagoška projekta, in sicer
delovno prakso med šolanjem in usmerjanje.

4.1. OBVEZNA DELOVNA PRAKSA MED ŠOLANJEM

Pri izmenjavi med šolo in delovnim okoljem gre za neke vrste naravni razvoj in za
nadgradnjo aktivnosti, ki smo jih v prejšnjih letih opravljali v okviru kurikularne poletne delovne
prakse. Naša nova triletna vzgojno-izobraževalna ponudba upošteva smernice, ki jih prinaša
zakon 107/2015.

Cilji
Osnovni cilj prakse je dopolniti teoretično znanje s praktičnim, kar po končanem študiju
omogoča dijakom uspešno vključitev v svet dela. Srečajo se s podjetji in podjetniki, z
organizacijami in ustanovami v svojem okolju ter konkretno in v prvi osebi spoznavajo okolje
svoje prihodnosti.
Omenjene dejavnosti spodbujajo osebnostno rast in razvijajo kompetence, vezane na
splošno vključevanje dijaka v svet dela v okviru stroke izobraževanja, obenem pa predstavljajo
pripravo na vse hitrejši tehnološki in družbeni razvoj, ki od posameznika zahtevata hitro
prilagajanje spremembam.
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Dijaki razvijajo:


samoiniciativnost, sposobnost organizacije in samoorganizacije;



sposobnost samostojnega in timskega dela;



sposobnost neposrednega usvajanja novih delovnih znanj in spretnosti ter
njihovega hitrega prenosa v prakso;



sposobnost

razvijanja

svoje

poklicne

vloge

v

delovni

skupini/podjetju/organizaciji;


sposobnost kritične refleksije o lastni praksi in sposobnost ocenjevanja lastnega
znanja na določenem področju.

Obveznosti
Sodelovanje pri projektu je obvezno za vse dijake.
Vsak dijak mora med šolskim letom v tretjem, četrtem in petem letniku opraviti skupno
najmanj 150 šolskih ur


v podjetju/organizaciji/ustanovi;



v simuliranem učnem podjetju;



med učnimi urami (kot priprava na delovno prakso, na varnost pri delu, itd.);



na srečanjih s podjetniki in z bivšimi dijaki;



na strokovnih ekskurzijah, izletih, srečanjih, ipd.;



s sodelovanjem pri krožkih in pri drugih dopolnilnih dejavnostih;



pri pripravi osebnega predstavitvenega pisma (življenjepisa).

Dijaki morajo temeljito spoznati svet dela in se sami, po predhodnem usklajevanju s
profesorji, približati podjetjem/ustanovam/organizacijam. Nujno je, da preverijo in izurijo svojo
sposobnost poslovne in osebne komunikacije. Zato so potrebne in obvezne sledeče dejavnosti:


osebno zavzemanje pri iskanju gostiteljskih podjetij, direktna komunikacija z njimi in
priprava osebne in šolske predstavitve;
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priprava prošenj, pogodb in dokumentacije;



samoocenjevanje opravljenih aktivnosti;



vse tiste dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju samostojnega odnosa do dela.

Obveznosti za dijake določa za to poverjeni profesor koordinator oz. mentor v skladu s
triletno vzgojno-izobraževalno ponudbo, z določbami zavodskega sveta, profesorskega zbora in
razrednega sveta.

Priprava na delovno prakso v podjetju
Dijak bo predhodno seznanjen z opisom izbranega podjetja in z opisom dejavnosti, ki jih
bo tam opravljal. Prav tako bo seznanjen s specifičnimi potrebami za varno izvajanje delovnih
postopkov. V okviru kurikularnega pouka namreč potekajo na šoli specifični tečaji in izpit za
splošno varnost pri delu. Med prakso dijak vodi dnevnik delovne prakse.
Med rednim poukom sodelujejo pri projektu vsi razredni profesorji s pregledovanjem,
preverjanjem in z ocenjevanjem dijakovega dela. Mentorska in koordinacijska vloga sta zaupani
profesorjem, odgovornim za projekt, in tistim, ki so opravili predvideni izpopolnjevalni tečaj in
so vključeni v deželne lestvice za ODPŠ.
Profesorji iz okrepljenega seznama so tudi brez mentorske zadolžitve na razpolago za
nasvete, tako da dijaki lahko učinkovito, pravilno in pravočasno dosežejo cilje projekta.
Profesorji vpisujejo svoje aktivnosti v temu namenjen register, predvsem pa morajo pri
objektivnem končnem ocenjevanju upoštevati samostojno delo dijakov.

Metode preverjanja
Razredni svet v razširjeni obliki (vključno s profesorji okrepljenega organika) preveri in
oceni opravljeno delo in kompetence, ki jih je dijak med šolskim letom dosegel in osvojil. Predmet
ocenjevanja so strukturne sestavine kompetenc (teoretično znanje in izkušenjsko praktično znanje
ob upoštevanju njune medsebojne povezanosti).
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Temu bodo namenjeni posebni vprašalniki, ki jih bodo izpolnili dijaki (samoocenjevanje),
notranji mentor (profesor) in zunanji mentor (ki ga določi podjetje).
Končni dokument
Zbrane informacije bodo ob zaključku vsakega šolskega leta in ob zaključku celotne šolske
kariere dopolnjevale dijakov osebni snopič.

4.2. KARIERNA ORIENTACIJA
Poglavje o usmerjanju smo združili s poglavjem o obvezni delovni praksi med šolanjem,
saj profesorji na naših zavodih opravljamo usmerjanje vseh pet let in se zavedamo, da gre za
usmerjanje v svet dela in v poklicno življenje.

Cilji
Naš namen ni samo voditi dijake k pravilnim izbiram, ki bodo oblikovale njihovo
prihodnost, pač pa bi radi naredili še nekaj več. S pomočjo razvijanja različnih spretnosti in osebne
odgovornosti jih bomo pripravili na to, da samostojno spoznavajo, preverjajo in presojajo svoje
lastnosti in kompetence in da se lahko tudi sami usmerjajo k iskanju novih izzivov in spoznanj.
Gre za vzpostavitev doživljenjskega procesa osebnostne in poklicne rasti in izpopolnjevanja.
Usmerjanje in karierna orientacija sta namenjeni dijakom, ki opravljajo in zaključujejo
študij na naših zavodih ter dijakom nižjih srednjih šol, ki izbirajo smer nadaljnjega študija na višji
srednji šoli.
Za dijake nižjih srednjih šol in za tiste, ki se k nam prepisujejo iz kake druge višje srednje
šole, organiziramo bodisi na naši šoli kot na nižjih srednjih šolah informativna srečanja in dneve
odprtih vrat.
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Obveznosti
Dijaki in dijakinje se morajo med šolsko kariero samoocenjevati s pomočjo spoznavanja
svojih osebnih nagnjenj, sposobnosti, kompetenc in pomanjkljivosti ter morajo pri tem upoštevati
tudi mnenja drugih udeležencev v učno-vzgojnem in delovnem procesu.

Zadolžitve profesorjev
Mentorji (notranji in zunanji) pri ODPŠ usmerjajo in podpirajo dijaka pri spoznavanju in
razumevanju osebnih nagnjenj in potenciala na delovnem področju.
Profesorji, ki so za to odgovorni, in profesorji okrepljenega organika organizirajo srečanja
z dijaki, s šolskimi svetovalci in z univerzitetnimi profesorji ter obiske na univerzah, predvsem na
tistih iz našega okolja (na novogoriški, tržaški, videmski, ljubljanski). Pri izbiri dijakom svetuje
(individualno in skupinsko) tudi šolska psihološka služba.
Profesorji, poverjeni za začetno usmerjanje iz nižje srednje šole, koordinirajo in
organizirajo srečanja in dejavnosti za srednješolce. Vsi ostali, vključno s profesorji okrepljenega
organika, aktivno sodelujejo pri pripravi in skrbijo za dober uspeh vseh dejavnosti..
Pri začetnem usmerjanju iz nižje srednje šole sodelujejo tudi dijaki, ki obiskujejo našo
šolo, bodisi med dnevi odprtih vrat kot tudi pri drugih dejavnostih, med šolskim urnikom ali izven
njega.
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5.

OSEBJE
Triletno predvidevanje potrebnih človeških virov za kritje kurikularnih in dodatnih

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti zavodov I.Cankarja, J.Vege in Ž. Zoisa izhaja iz t.i.
funkcionalnega organika, ki je potreben za kritje vseh predvidenih ur pouka, iz t.i. okrepljenega
organika, ki ga je uvedel zakon 107/15, in iz mest, namenjenih neučnemu osebju, ki omogoča
nemoteno delovanje šolske ustanove.

5.1. Učno osebje

5.1.1.

Funkcionalni organik

V spodnjem seznamu se navajajo mesta in preostanki ur na posameznih poučevalnih
razredih za kritje ur v naslednjem triletju.

PREDVIDEVANJE FUNKCIONALNEGA ORGANIKA ZA TRILETJE
2018-2022
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V šolskem letu 2018-19 delujejo na Tehniškem ekonomskem zavodu za turizem le prvi
štirje razredi, zato je v zgornji razpredelnici za to šolsko leto od skupnega seštevka ur potrebno
odšteti ure, ki so predvidene za peti letnik.

Okrepljeni organik
Deželni šolski urad je z določitvijo dejanskega seznama za šolsko leto 2018-19 določil
naslednja tri mesta za okrepitev organika avtonomije:
Ekonomsko-pravno področje – 1 mesto A046
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Slovenščina in zgodovina- 1 mesto A-73
Laboratorijska dejavnost – 1 mesto B016

5.2. Neučno osebje
Šoli dodeljena mesta le delno ustrezajo potrebam na tehničnem in administrativnem
področju, vendar pa bo v predvidevanju dodatnih dejavnosti, potrebno v naslednjih letih
kadrovsko okrepiti resor pomožnega osebja.

Predvidevanje za triletje 2018-22 je torej:

Vodja uprave: 1 mesto.
Administrativni sodelavci: 3 mesta.
Tehnični sodelavci: 3 mesta.
Pomožno osebje: 5 mest oz več, glede na popoldanske dejavnosti.

5.2. PREDNOSTNI

SEZNAM

(ZA

NABAVO

IN

NAMESTITEV)

V zadnjih letih smo nekoliko posodobili material in pohištvo šolskih prostorov, ker sta
bila zastarela in v nekaterih primerih celo neuporabna. Nabave so nujne, treba bo čimprej
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posodobiti laboratorije, saj so inovativne, prožne in posodobljene oblike poučevanja in učenja
vse bolj vezane na informatizacijo in digitalizacijo sistemov. Problem predstavljajo finančna
sredstva, ki jih ni veliko na razpolago, zato pišemo prošnje, projekte in se prijavljamo na razpise.
Nujne nabave v triletju:
1. Nabava in namestitev novega JEZIKOVNEGA LABORATORIJA.
2. Tiskalnik 3D.
3. Spektralni analizator za laboratorij telekomunikacij.
4. Naprave za laboratorij telekomunikacij (robotika itd.).
5. Posodobitev laboratorija fizike in laboratorija informatike.
6. Novi hitrejši računalniki za didaktiko.
7. Obogatitev in posodobitev šolske knjižnice.
8. Posodobitev kabliranja in internetne povezave za didaktiko.
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6.

IZOBRAŽEVANJE UČNEGA OSEBJA

Profesorji so se odločili, da izberejo tri področja, ki so v tem trenutku zelo aktualna, in
sicer:


področje digitalizacije, ki se mu prilagaja italijanski šolski sistem z uvajanjem novih
orodij;



vključevanje novih učnih strategij v proces učenja (učenje učenja);



jezikovno izpopolnjevanje.
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NAČRT IZBOLJŠAV

7.

Načrt izboljšav predvideva OPR št. 80 z dne 28. marca 2013 in je po določilih 14. odst. 1.
člena zakona 107 z dne 13. julija 2015 sestavni del triletnega načrta vzgojno-izobraževalne
ponudbe.
Načrt izboljšav za Državni izobraževalni zavod Ivana Cankarja s slovenskim učnim
jezikom je strukturiran po razdelkih, ki so skladni z najpomembnejšimi pokazatelji kakovosti
šolskih storitev ministrskega obrazca za samovrednotenje šol.
Na osnovi izsledkov poročila o samovrednotenju in analize potreb ter izobraževalnih
prioritet zavoda bodo v načrt izboljšav vključeni predvsem tisti organizacijski vidiki, na katere je
mogoče vplivati z boljšo oz. drugačno organizacijo dela učnega, administrativnega in pomožnega
osebja, ki je zaposleno na šoli.
Zbor učnega osebja je na svoji 1. redni seji dne 3. 9. 2018 določil smernice za oblikovanje
triletnega učnega načrta, zato je tudi struktura načrta izboljšav rezultat timsko sprejetih odločitev.
Prvi razdelek načrta izboljšav zajema delo dijakov in njihove šolske uspehe, ki se
vrednotijo na osnovi strukturiranih nalog nacionalnih preverjanj znanja (SNV-Invalsi), kjer to ni
mogoče, pa na osnovi kurikularnega šolskega uspeha.
Rezultati nacionalnega preverjanja znanja (SNV-Invalsi) v zadnjih dveh letih niso bili
dostopni.

7.1. Šolski neuspeh
Primerjava rezultatov šolskega neuspeha dijakov našega zavoda ob zaključku pouka oz. v
poletnem roku z nacionalnim in regionalnim povprečjem kaže, da so dijaki zavoda povprečno bolj
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uspešni od svojih vrstnikov, kar bi lahko pripisali prednostim, ki jih prinašajo številčno manjši
razredi in prijazno okolje.
Izboljševalni ukrepi so usmerjeni predvsem v prvo dveletje, saj je to obdobje ključno za
pridobivanje ustreznih delovnih navad in učinkovitih učnih strategij, ki so še toliko bolj
pomembne v višjih razredih, ko postanejo učni načrti količinsko in vsebinsko zahtevnejši.

7.2. Osip
Fenomen osipa je na zavodu Ivana Cankarja izredno nizek. Dijaki, ki niso uspešno opravili
šolskega leta, se ponovno vpisujejo v isti program oz. nadaljujejo izobraževanje na drugih šolah
ali izobraževalnih ustanovah. Fenomen t.i. neet-ov, tj. mladostnikov, ki so opustili šolanje in niso
zaposleni oz. vključeni v izobraževanje ali poklicno usposabljanje, je v zadnjih treh letih omejen
na en sam primer.
V prihodnje bo potrebno ohraniti dosedanjo raven pozornosti do vsakega posameznega
dijaka ter gojiti redne in tvorne stike z družinami za preprečevanje izostankov oz. opustitve šolskih
obveznosti.

7.3. Prehodi med izobraževalnimi programi
V zadnjih letih beleži šola precejšnje prehajanje med izobraževalnimi programi, in to
predvsem v prvem in drugem letu šolanja. Kljub temu, da je omenjeno prehajanje povezano z
možnostjo izbire različnih poti za doseganje izobrazbe, z mobilnostjo dijakov in s
prilagodljivostjo ter z odprtostjo šolskega sistema, to povzroča dijaku tudi učne in socializacijske
težave zaradi spremembe učnega okolja in negativno vpliva na razred, ki ga je dijak zapustil, ter
na tistega, ki je dijaka sprejel v teku šolskega leta.
Za omejitev prehajanja med izobraževalnimi programi med šolskim letom bo potrebno
okrepiti bodisi sodelovanje z referenti za usmerjanje, ki delujejo na nižjih srednjih šolah, kot tudi
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dodatne dejavnosti v sklopu orientacijske didaktike v prvih tednih šolanja na višji srednji šoli.
Informiranje dijakov in staršev o vzgojno-izobraževalni ponudbi šole je zadovoljivo in ga ne bo
treba dodatno izboljšati.

7.4. Odsotnosti, zamujanja in disciplina
Starši so pravočasno obveščeni o neutemeljenih odsotnostih in zamujanju. Za razgovore
z družino o dijakovem delu skrbijo posamezni predmetni profesorji, razredniki in ravnatelj.
Odsotnosti in zamude so v glavnem omejene in se le v izjemnih primerih približujejo ali začasno
presegajo mejo 25%, preko katere šolsko leto ni veljavno.
Prav tako v zadnjih letih ne prihaja do večjih disciplinskih odstopanj, ki bi zahtevala hujše
disciplinske ukrepe.
Iz tega sledi, da so vzgojni ukrepi, ki jih šola udejanja, učinkoviti. Elektronsko beleženje
prisotnosti zagotavlja preglednost in omogoča prepoznavanje primerov, ki bi jih bilo treba posebej
obravnavati.

7.5. Zavodski in vertikalni kurikul
Šola je vpeta v proces prenove didaktičnega načrtovanja, ki še ni zaključen. V zadnjih
letih se je uveljavil model skupnega načrtovanja dejavnosti in preverjanja po razredih, ki je
pripomogel k zmanjševanju fragmentarnosti učnih enot in prispeval k prepoznavanju prečnih
vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Proces vertikalnega načrtovanja pa še ni zaključen. V naslednjih šolskih letih bo potrebno:


nadgraditi prečno povezovanje vsebin in znanja ter vertikalno načrtovanje po smereh,



okrepiti didaktično kontinuiteto v povezavi z nižjo srednjo šolo,



opredeliti prečne kompetence, ki jih razvijamo pri dijakih,
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prilagoditi končni kulturni in poklicni profil glede na vzgojno-izobraževalne prioritete, ki
so navedene v triletnem načrtu.

7.6. Uspeh

nekdanjih

dijakov

pri

nadaljnjem

izobraževanju ter v svetu dela

Uspeh nekdanjih dijakov je tisti pokazatelj, ki omogoča longitudinalno spremljanje
učinkov vzgojno-izobraževalnih praks, ki jih udejanja šola. Ti učinki so različni in tradicionalno
ocenjevanje znanja omogoča le njihovo kratkoročno vrednotenje. Pridobljene kompetence pa se
izkažejo šele v realnem delovnem okolju oz. pri samostojnem univerzitetnem študiju, zato je
zbiranje podatkov o uspehu nekdanjih dijakov strateško pomembno. Na našem zavodu v
preteklosti teh podatkov nismo zbirali, v zadnjih dveh letih pa je steklo sodelovanje s SLORI-jem,
ki pripravlja skupno raziskavo za Tržaško in Goriško.

7.7. Timsko načrtovanje
Timsko načrtovanje bo treba dodatno okrepiti, saj je trenutno vezano predvsem na
didaktično načrtovanje in na načrtovanje vzgojno-izobraževalne ponudbe. Usklajevanje
dejavnosti sicer poteka znotraj manjših skupin referentov ali profesorjev, ki so jim zaupane
organizacijske funkcije, vendar to ni dovolj. Potrebno bo skupno kurikularno načrtovanje in
usklajevanje predvidenega učnega programa v različnih obdobjih šolskega leta.

7.8. Vrednotenje znanja
7.8.1.

Skupni kriteriji in strukturirane naloge
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Opredelitev prečnih znanj in kompetenc vodi k določitvi skupnih kriterijev, ki so nujno
potrebni za definicijo standardov in primerljivost dosežkov. V ta namen bo potrebno sestaviti
strukturirane naloge, ki bodo namenjene predvsem prečnemu preverjanju in vzpostavitvi
pravočasnih ukrepov v primeru večjih odstopanj. S tem pa se šola ne odpoveduje formativnemu
vrednotenju, saj stukturirane naloge le dopolnjujejo redno preverjanje po kriterijih, ki so določeni
v letnih načrtih za posamezne razrede oz. v zavodskem kurikulu.

7.8.2.

Preverjanje po kompetencah

Na našem zavodu že nekaj let potekajo sistematična preverjanja po kompetencah, ki
zajemajo vse kulturne osi (ministrski odlok št. 139 z dne 22. avgusta 2007) in so vključena v letno
didaktično načrtovanje vsakega razreda. Izvajamo jih deloma v prvem, predvsem pa v drugem
letniku.

7.8.3.

Uporaba rezultatov

Rezultati strukturiranih nalog in preverjanja po kompetencah predstavljajo
dragocen vir informacij za novo, boljše in popolnejše načrtovanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti. Šola še ni izkoristila vsega potenciala, ki ga prinašajo taki viri informacij. V
prihodnje bo treba določiti postopke razbiranja in interpretacije podatkov ter njihove
uporabe pri načrtovanju za doseganje boljših rezultatov.

7.9.

7.9.1.

Inkluzivna didaktika

Dijaki s posebnimi potrebami
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Čeprav ima učno osebje dolgoletne izkušnje z vključevanjem dijakov s posebnimi
potrebami, bo potrebno z vidika organizacije dela bolje opredeliti delovno skupino, določiti
notranje standarde načrtovanja, vrednotenja in spremljanja napredka posameznega dijaka.

7.9.2.

Dijaki s specifičnimi učnimi težavami

V zadnjih letih je opazen porast dijakov, ki ob vpisu predložijo dokumentacijo o
specifičnih učnih težavah (SUT). Ta porast gre pripisati predvsem novi zakonodaji in večji
ozaveščenosti učnega osebja v prvih letih šolanja, ki svetuje učencem obisk specialista za
postavitev diagnoze.
Vzporedno s porastom števila primerov dijakov s SUT se je pri nas zvišala stopnja
ozaveščenosti tudi med učnim osebjem o tem, katere so pravice in dolžnosti teh dijakov in katere
so dolžnosti šole in učnega osebja. Tako smo primerno uredili obrazce za individualizirane učne
načrte in ustrezno organizirali informativna srečanja s starši.

7.9.3.

Dijaki s posebnimi vzgojnimi potrebami in tujci

Šola se srečuje tudi s primeri dijakov s posebnimi vzgojnimi potrebami, ki lahko


izhajajo iz socialno in/ali ekonomsko ogroženega okolja,



nimajo urejenih družinskih razmer,



imajo hude zdravstvene težave,



imajo omejeno in zelo pomanjkljivo jezikovno znanje,



imajo specifične učne težave brez ustrezne dokumentacije,



imajo vedenjske motnje.

Razredni sveti, ki so pristojni za učno-vzgojne načrte, pripravijo zanje posebne
individualizirane vzgojne načrte.

37

7.9.4.

Podporni pouk in dopolnilne dejavnosti

Podporne in dopolnilne dejavnosti potekajo ob zaključku ocenjevalnih obdobij in so
namenjene odpravljanju učnega primanjkljaja pri predmetih, kjer je dijakovo znanje ocenjeno kot
nezadostno. Opravljajo jih razredni predmetni profesorji, profesorji drugih razredov, občasno pa
tudi zunanji profesorji.
Zaradi dodatnega osebja iz okrepljenega seznama bodo v tekočem šolskem letu stekle
dejavnosti, namenjene v glavnem dijakom nižjih razredov, predvsem tistim, ki še niso razvili
primernih strategij dela oz. učenja.

7.10. Organizacijska struktura upravljanja laboratorijev
Šola razpolaga z laboratoriji kemije, fizike, s tremi laboratoriji informatike ter z
laboratorijem elektronike in telekomunikacij. Pristojnosti tehničnega osebja so določene dovolj
natančno.
V prihodnje bo potrebno primerno opremiti prostore za učenje tujih jezikov.

7.11. Karierna orientacija in orientacijska didaktika
Naš zavod je dejaven tudi na področju začetnega in končnega usmerjanja. Profesorski zbor
za omenjeno področje že več let imenuje referente z določenimi organizacijskimi nalogami (t.i.
ciljne funkcije). Orientacijska didaktika se izvaja tudi v obliki obvezne delovne prakse med
šolanjem, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih dejavnosti našega zavoda. Orientacijsko didaktiko
bomo še dodatno okrepili, saj je prečni dejavnik razvijanja kompetenc, med katerimi sta
sposobnost samovrednotenja in sposobnost odločanja.
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7.12. Pedagoško dokumentiranje
Doseganje boljših učnih uspehov je tudi sad metodološkega eksperimentiranja in
pedagoškega raziskovanja, ki sta v šolski kolektivni pogodbi omenjena kot sestavna elementa
poklicnega profila učnega osebja. Prinašata namreč nove strategije, organizacijske vzorce in
predvsem nova gradiva (t.i. learning object), ki so lahko neposredno ali le posredno namenjena
dijakom. V danih razmerah nastaja veliko takega gradiva tudi zaradi splošnega pomanjkanja
primernih učbenikov, vendar bi bil njihov doprinos lahko znatno večji, če bi bila dostopna celotni
strokovni skupnosti šole. Širša uporaba vodi namreč v validacijo in implementacijo, ta gradiva pa
bi lahko pripomogla tudi k definiciji notranjih standardov za posamezna predmetna področja na
določenih stopnjah.
V naslednjih letih bo potrebno spodbuditi nastanek zbirk gradiv, ki bodo dostopna širšemu
krogu oblikovalcev šolske stvarnosti, ne le kot učni pripomoček, marveč tudi kot izhodišče za
strokovno konfrontacijo, timsko načrtovanje in poklicno rast.

7.13. Nove tehnologije
Vključevanje novih tehnologij v izobraževalni proces izhaja iz potrebe po posodobljenih,
inovativnih in prožnih oblikah poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter
digitalne pismenosti dijakov, povezano pa je tudi z lažjim dostopanjem do elektronskih virov in
z boljšim vključevanjem v stvarnost, ki so jo informacijsko-komunikacijske tehnologije temeljito
spremenile.
V tem pogledu so pomembni naslednji dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na izboljšanje
sedanjega stanja: opremljenost šole, digitalne veščine učnega osebja in pobude, namenjene
dijakom.
Šola je trenutno dobro opremljena, vendar pa bo treba sproti uvajati tehnološke novosti.
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Za primerno opremljenost si mora šola prizadevati tudi v prihodnje s pomočjo sredstev,
predvsem preko ministrskih in evropskih razpisov. S sodelovanjem celotnega učnega kolektiva
bo treba v najkrajšem času izdelati prednostni seznam.

7.14. Vključevanje družin v šolsko stvarnost
V teku šolskega leta organiziramo tri popoldanske roditeljske sestanke, ki so zelo dobro
obiskani. Bistveno manjša pa je prisotnost staršev na volitvah v zborne organe ter njihova
udeležba na sejah razrednih svetov. V tem pogledu se starši bolj prepoznavajo v vlogi koristnikov
šolske ponudbe kot pa v vlogi njenih sooblikovalcev. Vključevanje staršev v proces določanja
temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela je prav gotovo koristno, vendar pod pogojem, da
so vloge raznih komponent šolske stvarnosti jasno definirane. V ta namen bo šola s sodelovanjem
članov zavodskega sveta izoblikovala pobude, ki bodo namenjene širšemu krogu nosilcev
interesov in med njimi tudi staršem.
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8.

Dopolnilne dejavnosti

8.1. Izobraževalna ponudba za vse tri smeri

8.1.1.

KULTURNE DEJAVNOSTI

Gledališka vzgoja
Naslovniki: vsi razredi.
Vsebina in cilji: v okviru projekta je predviden ogled gledaliških predstav v slovenščini,
v angleščini in italijanščini, kar spodbuja vzgojo kritičnega, občutljivega in kultiviranega
gledalca. V primeru ustanovitve gledališkega krožka na šoli pa postanejo dijaki tudi aktivni
udeleženci ustvarjalnega procesa.

Pot do človeka
Naslovniki: vsi razredi.
Vsebina- in cilji: projekt zajema literarni, likovni in fotografski natečaj in razvija
kreativnost, kritičnost in konstruktivno tekmovalnost.

Praznik slovenske besede (Prešernov dan)
Naslovniki: vsi razredi.
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Vsebina in -cilji: predvideno je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi proslave,
spodbujanje ustvarjalnost in pripravlja na javno nastopanje.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Naslovniki: vsi razredi.
Vsebina in cilji:v okviru projekta se spodbuja kakovost in odličnost, dijaki poglabljajo
bralno in jezikovno kulturo, razvijajo ustvarjalnost, razgledanost in kritičnost.

Povabimo besedo
Naslovniki: vsi razredi.
Vsebina in cilji: projekt zajema več srečanj s slovenskimi avtorji, tudi v sodelovanju z
Društvom slovenskih pisateljev. Dijaki se seznanijo z ustvarjalci in z njihovimi deli na bolj osebni
ravni, kar jih dodatno motivira.

Srečanja
Naslovniki: vsi razredi.
Vsebina in cilji: dijaki se v okviru projekta srečajo z vidnimi osebnostmi našega in širšega
prostora in z njimi razpravljajo o aktualnih izzivih. Tako poglabljajo svoje znanje ter krepijo
zmožnost dialoga in kritično mišljenje.

Ogled Feiglove knjižnice
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Naslovniki: 1. in 2. razredi.
Vsebina in cilji: dijaki si v začetku šolskega leta v spremstvu profesorjev literarnih
predmetov ogledajo knjižnico in spoznajo njeno delovanje. Cilj obiska je vzgoja za branje.

Naslov projekta: Delavnice kreativnega pisanja
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in cilji: delavnice so finančno vezane na projekt PON in se lahko izvajajo v
slovenščini in italijanščini. Njihov cilj

je izboljšanje jezikovnega znanja in spodbujanje

ustvarjalnosti.

Berem, ker/Io leggo perché
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in cilji: cilj projekta je širjenje

bralne kulture in obogatitev šolskega

knjižničnega fonda s kvalitetno literaturo.

Knjiga, ki jo svetujem/Un libro da consigliare
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in cilji: cilj projekta je širjenje bralne kulture tudi z udeležbo na natečaju, ki ga
razpisuje tržiška knjižnica.

Delavnice javnega nastopanja
Naslovniki: 5. razredi (ali drugi, če to izrecno potrebujejo).
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Vsebina in -cilji: izvedba delavnic predvideva skupinsko delo, ki dijake navaja na
samostojno izražanje lastnih stališč, na argumentiranje in kulturo dialoga, istočasno pa jih tudi
pripravlja na javno nastopanje in na predstavitve.

Časopis v razredu /Il quotidiano in classe
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in -cilji: sodelovanje pri projektu predvideva branje dnevnikov, seznanjanje z
aktualnimi vprašanji in sodelovanje pri natečajih, ki jih ponuja pobudnik projekta.

Film za življenje
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in -cilji: projekt zajema ogled in pripravo filmov, predavanja in spodbuja globlje
razumevanje družbene stvarnosti v preteklosti in sedanjosti ter ustvarjalni pristop in osebnostno
rast s pomočjo filmske govorice. Projekt poteka v sodelovanju z društvom Kinoatelje.

Iz preteklosti v bodočnost
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in cilji: projekt predvideva več srečanj z zgodovinarji, raziskovalci in pričevalci
bližnje in daljne preteklosti. Vanj so vključeni tudi obisk goriškega festivala èStoria, Memobus,
obisk fašističnih taborišč in razne ekskurzije. Ob spoznavanju zgodovine, razumevanju ideologij,
ki ne spoštujejo svobode, enakosti in strpnosti, se bodo dijaki seznanjali tudi s perečimi aktualnimi
vprašanji.

Obisk muzejev in razstav
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Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in -cilji: spoznavanje, doživljanje in časovno ter prostorsko umeščanje likovnih
umetnin in njihovega sporočila. Razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine. Priprava na
likovni natečaj.

8.1.2.

DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN

VZGOJA K ODLIČNOSTI

Odličnost v matematiki
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in -cilji: sodelovanje na Arhimedovih igrah in pri matematičnem okencu.Gre za
razvijanje matematične spretnosti, za krepitev in kakovostno nadgradnjo usvojene snovi in za
pripravo dijakov na vse faze Matematične olimpijade tudi v sodelovanju z drugimi šolami.

Strokovna predavanja zunanjih izvedencev
Naslovniki: vsi dijaki.
Vsebina in cilji: strokovna predavanja, ki so neposredno povezana z nosilnimi predmeti
posameznih smeri,
omogočajo poglabljanje sistematičnega strokovnega znanja za doseganje višje stopnje
strokovnosti in kasnejše lažje vključevanje v delovne procese pri delodajalcih. Izvajajo jih
strokovnjaki za posamezna področja.
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Strokovna ekskurzije v sodelovanju z zavodom RS za šolstvo
Naslovniki: izmenično vsi razredi.
Vsebina in cilji: spoznavanje Slovenije in njene kulturno-gospodarske stvarnosti v luči
enotnega

slovenskega

kulturnega

prostora; spodbujanje izkustvenega

učenja in

medpredmetnega povezovanja.

Strategije inovativnih podjetij v luči učinkovitih idej in uspešnih marketinških potez
njihovih ustanoviteljev in snovalcev
Naslovniki: vsi razredi (projekt okrepljene dejavnosti).
Vsebina in cilji: spoznavanje globalno uspešnih in inovativnih podjetij, idej in
marketinških potez, pa tudi osebnosti, ki so s tem povezane.

Obisk inovativnih podjetij
Naslovniki: izbrani razredi.
Vsebina in cilji: obisk tovarn, podjetij in tehniških muzejev (na primer
tovarne/muzeja/fizikalnega laboratorija Ducati - Lamborghini, itd.). Dijaki spoznajo uspešna in
inovativna delovna okolja ter se seznanijo s pomembnejšimi podatki o proizvodnji in poslovanju
različnih podjetij in tovarn.

Trajnostni razvoj in krožna ekonomija
Naslovniki: vsi dijaki (projekt okrepljene dejavnosti).
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Vsebina in -cilji: predavanja in delavnice, usmerjene v poglobljeno razumevanje
trajnostnega razvoja, krožne ekonomije, pa tudi razvoja podjetij. Gre tudi za spoznavanje
pomembnosti vlaganja v človeške vire ter kreativnosti v podjetju v luči mednarodnih ekonomskih
gibanj in sprememb.

Komunikacija v podjetju in v delovnih skupinah
Naslovniki: vsi dijaki (projekt okrepljene dejavnosti).
Vsebina in cilji: predavanja in delavnice, usmerjene v prepoznavanje različnih oblik
komunikacije (verbalne in neverbalne, vertikalne in horizontalne itd.) in odnosov ter razmer v
podjetju (kot so na primer vin-vin; reševanje konfliktov, pomembnost zadovoljnih in motiviranih
posameznikov za rast podjetja in spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in osebnostne rasti).
Kako se predstavim: priprava in izvedba predavanj in predstavitev.

Spoznavajmo borzo
Naslovniki: vsi dijaki
Vsebina- in cilji: dijaki sodelujejo na natečaju Spoznavajmo borzo, ki ga za našo deželo
organizira in vodi fundacija Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Projekt poteka na evropski
ravni. Dijaki morajo z opravljanjem borznih operacij kar najbolj povečati začetni kapital
(50.000€). Zmaga ekipa, ki ima ob zaključku poslovanja največje premoženje.
Pred začetkom natečaja je predvideno predavanje o vrednostnih papirjih, borznem
poslovanju, računanju pribitkov ipd. Dijaki tako pridobijo osnovno znanje, ki je potrebno za
uspešno poslovanje na borzi.
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8.1.3.

JEZIKI: POT V PRIHODNOST

Večdnevni tečaj slovenščine v Ljubljani
Naslovniki: izbrani dijaki, ki imajo določene težave v izražanju, a si želijo dodatno
razvijati sporazumevalno zmožnost v slovenščini.
Cilji: uspešno pisno in ustno sporazumevanje v slovenskem jeziku, kar pripomore k boljši
socialni vključenosti in dijake dodatno pripravi na nadaljevanje študija v Sloveniji.

Lektorat za tuje jezike
Naslovniki: vsi dijaki
Vsebina in -cilji: projekt predvideva prisotnost lektorjev pri pouku vseh tujih jezikov, ki
bodo s komunikacijskimi vajami spodbujali dijake , da bodo dejavno poglabljali, ustvarjali in
razvijali svoje sporočanjske sposobnosti in pri tem tudi utrjevali poznavanje slovnice.

Stiki z angleškim svetom
Naslovniki: izbrani razredi.
Vsebina in cilji: dijaki spoznavajo kulturo angleško govorečih dežel z obiski kulturnih
prireditev, razstav in ustanov, ki nudijo povezave z angleško govorečim svetom.

Stiki z nemškim svetom (za dijake smeri UFM in za dijake turistične smeri)
Naslovniki:izbrani razredi.
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Vsebina in cilji:dijaki spoznavajo kulturo nemško govorečih dežel preko šolskih izmenjav
in obiskov nemških oz. avstrijskih ustanov.

Stiki, sodelovanje in izmenjave z drugimi šolami in ustanovami
Naslovniki: izbrani razredi.
Vsebina in -cilji: projekt je širše zasnovan, saj predvideva različne oblike sodelovanja in
povezovanja z različnimi ustanovami in šolami doma in v drugih državah (npr.:izmenjave,
jezikovne tečaje, obiske šol v tujini, obisk Instituta “Jožef Stefan” v Ljubljani…). Dijaki pridobijo
znanja in izkušnje, ki so nadgradnja njihovega izobraževanja v luči vseevropskega sodelovanja.

8.1.4.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Naslovniki: vsi dijaki
Vsebina in cilji: delavnice, predavanja, srečanja na temo dobrega počutja v šoli, vzgoja k
pozitivni samopodobi

in k delovanju na osnovi moralnih načel, zdravstvena preventiva,

ozaveščanje o zdravem prehranjevanju, o raznih vrstah odvisnosti, psihološko okence (osebni in
skupinski pogovori, posegi s celimi razredi - Projekt What’up), tabori Civilne zaščite, obravnava
pojava vrstniškega nasilja (tudi spletnega), vzgoja k legalnosti (sodelovanje pri projektih poštne
policije, finančne straže, ipd.), sodelovanje pri projektu “Šole, ki promovirajo - podpirajo
zdravje”, SOS Rosa, krvodajalstvo in druge pobude v zvezi z omenjenimi temami.

8.1.5.

MEDKULTURNA VZGOJA IN HUMANITARNE

DEJAVNOSTI
Naslovniki: vsi dijaki
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Vsebina in cilji: delavnice in dobrodelne akcije in srečanja (npr.: DANDARU’ v
sodelovanju z goriško Caritas) spodbujajo vključevanje dijakov v obmejno večjezično in
večkulturno območje, krepitev vrednot sožitja, poznavanje različnih kultur, odpravo predsodkov,
krepitev sposobnosti medkulturnega sobivanja, razvijanje občutljivosti do sočloveka in
solidarnost.

8.1.6.

ŠPORTNA

VZGOJA:

SREDSTVO

ZA

OBLIKOVANJE OSEBNOSTI

Naslov projekta: Stiki z lokalnimi športnimi društvi
Naslovniki: vsi dijaki
Vsebina in cilji: dijaki se seznanijo z mrežo športnih dejavnosti in ustanov, z njihovim
delovanjem ter z njihovo središčno vlogo za slovensko skupnost v Italiji.

Naslov projekta: Memorial Jožice Mikulus
Vsi razredi v sodelovanju z licejskim polom.
Vsebina in cilji: tekmovanje v atletskih disciplinah. Dijaki se spoznavajo v drugačnih
vlogah in v drugačnem okolju, učijo se sodelovanja, razumevanja različnosti, zdravega
tekmovalnega duha in spoštovanja pravil.

Naslov projekta: Dan na snegu
Naslovniki: vsi dijaki
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Vsebina in -cilji: dijaki se seznanjajo z zimskimi športnimi disciplinami. Spoznavajo se
v drugačnih vlogah in v drugačnem okolju ter se družijo v sproščenem vzdušju.

8.2. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI PO SMEREH

8.2.1.

TURISTIČNA SMER

Več znanja za več turizma
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in -cilji: projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja z delom v
neformalnih oblikah in lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne
skupnosti. Dijaki tehniškega zavoda že nekaj let sodelujejo na mednarodnem festivalu Več znanja
za več turizma, ki ga razpisuje Turistična zveza Slovenije.
V medpredmetni povezavi izdelajo raziskovalno nalogo in promocijski spot, ki ju potem
predstavijo. S svojimi zamislimi sodelujejo tudi na turistični tržnici. Pri tem razvijajo
organizacijska in uporabna znanja, smisel za trženje, iznajdljivost in ustvarjalnost.

Obisk turističnega sejma (Mednarodne turistične borze)
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in- cilji: ogled Milana in obisk borze BIT (Borsa internazionale del turismo),
ogled stojnic, razstavnih prostorov (2000 razstavljavcev iz dvestotih držav). Dijaki se seznanijo
s svetovnimi trendi v turizmu, sodelujejo na številnih delavnicah.
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TTG travel experience
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in- cilji: obisk sejma svetovne promocije turističnih podjetij (preko 2500
razstavljavcev). Spoznavanje sodobnih trendov v turizmu.

Vino – nevarnost ali priložnost?
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in -cilji: izbrana tematika je vezana na okolje, v katerem živimo, in je v bistvu
povezana z vsemi predmetnimi področji kurikula. Cilj praktičnega dela v vinogradu med trgatvijo
je, da se dijaki navajajo na delo in spoznajo neposreden vpliv vremena na določene vrste dela.
Med dvodnevno trgatvijo spoznajo faze klasične pridelave vina (prevzem grozdja, pecljanje,
drozganje, maceracijo, stiskanje ...); kasneje v kleti in v razredu tudi faze, vezane na kemijski in
gospodarski vidik predelave vina (stekleničenje, marketing in prodajo, dokumentacijo, pravno
obliko podjetja), v šoli pa seseznanijo še z vplivom vina na zdravje.

Strokovna ekskurzija ALPE JADRAN
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in -cilji: spoznavanje krajevnih kulturnih znamenitosti iz turističnega,
zgodovinskega in gospodarskega vidika. Urjenje spretnosti na posameznih področjih dela v
turizmu: dijaki sami kontaktirajo mladinske domove, sami organizirajo prevoz, pripravijo
itinerarij in izvedejo simulacijo vodenja po krajih (pripravijo vsebine ogledov po tematskih
sklopih in ciljnih skupinah).
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Stiki z ruskim svetom
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in cilji: dijaki spoznavajo rusko kulturo in jezik s pomočjo stikov z ruskimi šolami
oziroma z izmenjavami, z obiski razstav in ustanov ter kulturnih prireditev, ki nudijo povezave z
ruskim svetom. Dijaki navezujejo stike s šolo iz Sankt Peterburga.

8.2.2.

SMER UPRAVA, FINANCE, -MARKETING

Finančno opismenjevanje
Naslovniki: vsi razredi
Vsebina in cilji: spoznavanje ključnih finančnih konceptov in razvijanje sposobnosti
uporabe znanja in spretnosti za učinkovito upravljanje finančnih sredstev s pomočjo predavanj,
ekskurzij in delovne prakse.

Stiki in izmenjave s sorodnimi šolami doma in v tujini
Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in cilji: dijaki bodo spoznali nova šolska okolja, sovrstnike, izpopolnjevali
jezikovno znanje, navezali bodo stike in širili mrežo poznanstev ter primerjali svoje izkušnje s
sovrstniki iz sorodnih šol.

Vloga in naloge moderne javne uprave
Naslovniki: izbrani razredi

53

Vsebina in cilji: dijaki se seznanijo z delovanjem javne uprave na teritoriju in s pokazatelji
njene učinkovitosti.
Za (re)volucijo mišljenja

Naslovniki: izbrani razredi
Vsebina in cilji: dijaki se pri projektu seznanijo z vprašanji družbenega reda, državljanskih
pravic in resničnega udejanjanja demokracije ter s posameznikovim vplivom na spremembe
socialnega, političnega in družbenega sistema.

8.2.3.

SMER INFORMATIKA

PODIM (večletni projekt)
Naslovniki: 3.,4.in 5.razredi
Vsebina in -cilji: razvijanje inovativnega projekta; sodelovanje na konferenci Podim.

Krožek elektronike (večletni projekt)
Naslovniki:2., 3. in 4.razredi
Vsebina in cilji: v popoldanskih urah dijaki spoznavajo osnove elektronike in področij,
vezanih na informatiko ter tako poglabljajo in širijo svoje znanje.

Sodelovanje na natečaju Bober
Naslovniki: vsi razredi.
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Vsebina in -cilji: spodbujanje razvijanja in uporabe logike.

OSX in iOS (Apple)
Naslovniki: vsi razredi (projekt okrepljene dejavnosti).
Vsebina in -cilji: spoznavanje operacijskega sistema podjetja Apple, strukture, razvoja
strojne opreme in programiranja, nevromorfne arhitekture računalnikov itd.
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