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POUK SE SELI NA UČNI POLIGON IN V 
VIRTUALNO UČILNICO 
 

Udeleženka konference Katja Kastelic iz Zavoda za 
gluhe in naglušne Ljubljana: 

Pri poučevanju gluhih in naglušnih dijakov na daljavo 
je potrebna predvsem velika mera potrpežljivosti. V 
dneh, ko je bilo pri pouku potrebno nositi maske, je 
bila komunikacija zelo otežkočena, saj dijaki niso 
mogli brati sogovorniku z ustnic.  

Na konferenci so sodelovali udeleženci iz Slovenije, 
Srbije, Grčije, z Nizozemske, Danske, Irske in s 
Hrvaške. Verjamemo, da bodo primeri dobre in 
učinkovite rabe drugačnih pristopov marsikateremu 
strokovnjaku v vzgoji in izobraževanju v pomoč pri 
prilagajanju na neizogibne spremembe v družbi in 
učnem okolju.          ŠK 

 

novič 

Pouk (tudi na daljavo) je lahko suhoparen ali pa izjemno domiseln. Več kot 60 inovativnih učiteljev, predavateljev 
in predstavnikov gospodarstva je 11. 11. 2020 predstavilo načine, kako ustvariti kreativno učno okolje. S pomočjo 
tovrstnega izkustvenega učenja ustvarjajo priložnosti za mlade, da pogumno vstopajo v svet.  

Lutke, virtualna očala, zeleni učni poligon, desetprstno tipkanje za učence z učnimi težavami, spoznavanje 
vzorčnega mesta in snemanje filmov je samo nekaj načinov, ki so jih predstavili udeleženci Mednarodne strokovne 
konference Kreativna učna okolja. Konferenca je odlično sovpadala s časom, v katerem se znova nahajamo, ko se 
vedno več predavateljev zaveda pomena motiviranja mladih za samostojno raziskovanje.  

 

Tik pred informativnimi dnevi smo za boljšo prepoznavnost Šolskega centra Celje ustvarili nov enotni profil na 
družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Vabimo vas, da nam sledite, delite in prispevate novičke za objavo. 
Hkrati vas vabimo, da prispevate tudi gradiva za objavo na monitorju v zbornici na Lavi, saj je ta namenjen vsem 
zaposlenim in tako ponuja priložnost za razširjanje novičk o vašem delu, dosežkih dijakov in posebnih dogodkih, ki 
se dogajajo na centru. 
 
 

 

ŠC CELJE NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 

https://www.facebook.com/sccelje
https://www.instagram.com/sccelje
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Že v mesecu marcu 2020 smo bili postavljeni pred dejstvo, da se bo šolsko leto tudi pri odraslih zaključilo nekoliko 
nenavadno. A kmalu nam je postalo jasno, da bo nenavaden tudi nov začetek. Oktobra smo tako iz šolskih klopi 
presedlali na svetovni splet. Udeležencem je pri tem na pomoč priskočil Gašper Gajšek iz TVC. Pouk pri vseh 
teoretičnih in nekaterih praktičnih predmetih poteka na daljavo. Žal pa poučevanja določenih praktičnih vsebin ni 
možno izvesti enako kakovostno, zato upamo, da se razmere čim prej uredijo in bomo lahko v šoli izpeljali tudi te 
vsebine.  
Kar nekako smo že siti stavka, da »bosta naslednja dva tedna ključna«. A moramo zreti pozitivno v prihodnost in 
upati na čim prejšnjo vrnitev v življenje, kot smo ga bili vajeni.                   DK 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ŠE VEDNO MALO DRUGAČE 

Izobraževanje na daljavo bi lahko odraslim udeležencem projekta 
Pridobivanje kompetenc povzročalo veliko preglavic. A smo presenečeno 
ugotovili, da sploh ni tako. »Zagrizli« so v domačo elektroniko, si namestili 
Zoom, Teams, usvojili video klice in se lotili učenja angleščine, nemščine, celo 
računalništva na daljavo. 
Odzivi zimskih tečajev so odlični: 
Odkar sem hodila na tečaj, sem si svoje recepte prepisala v elektronsko obliko 
in si uredila svojo lastno knjigo receptov.  
Najbolj prav mi je prišlo, da lahko sinu pomagam pri vodenju njegovega s.p., 
odkar sem hodila na tečaj, mu urejam razpredelnice, vnašam ure in 
razporeditve dela. Verjetno bi se tega naučila tudi sama, a bi trajalo in ne bi 
bila tako učinkovita. 
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo predavateljem, ki ste vztrajno in 
potrpežljivo pomagali udeležencem pri uporabi IKT in jih motivirali, da so vsak 
teden pridno vadili in oddajali naloge.  
V tem hipu je na spletni strani MIC že objavljen seznam novih razpisanih 
terminov. Če poznate koga, ki je starejši od 45 let, zaposlen ali brezposeln in 
ima nižjo izobrazbo, vabljeni, da ga povabite k udeležbi.         ŠK 

oblika: AP 

KNJIGA RECEPTOV IN UREJANJE EVIDENC 
SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
 

IZPOPOLNJEVANJE
ZA VIŠJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 
 

REŠITVE V PODPORO OKOLJU IN DRUŽBI 
V okviru projekta MUNERA 3 smo 11. 12. 2020 s strokovnimi koordinatorji s področja tehnike organizirali spletni 
webinar, katerega glavni temi sta bili trajnostni razvoj in rešitve v podporo okolju in družbi. S prvo predstavitvijo, 
Razumevanje trajnostnega razvoja,  nas je prof. ddr. Ana Vovk Korže strukturirano vodila skozi razsežnosti 
trajnostnega razvoja, njegovega pomena in vlogo posameznika, gospodarstva in družbe pri tem. Dr. Rok Lacko nam 
je s predstavitvijo projekta FutureFlow in nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje 
pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju predstavil nove poglede na področje trajnostnega razvoja in 
možnosti za zmanjšan vpliv na okolje s pomočjo novih tehnologij.  
Aktivnosti, ki jih v letošnjem letu načrtujemo v okviru projekta: izvedba vsaj šestih novih usposabljanj, od katerih 
bomo nekatere izvajali v Posavski regiji, priprava novih programov usposabljanj (povezanih s trajnostnim razvojem), 
promocijske dejavnosti idr.                                NKG 
 

V preteklem letu smo uspešno 
začeli s projektom izpopolnjevanj 
CiljajVišje, katerega ciljna 
skupina so predavatelji višjih 
strokovnih šol oz. zaposleni, ki so 
prepoznani kot ustrezni kader za 
opravljanje izobraževalnega dela 
v programih višjega strokovnega 
izobraževanja. V letošnjem letu 
bomo predvidoma izvedli 6 
izpopolnjevanj s področja rabe 
slovenskega jezika, IKT orodij in 
inovativnih učnih metod. 
Vabljeni tudi vi!                     NKG 


