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»Ko sem vstopila v razred, so me pozdravili z nasmehom in želeli, da jim 
pomagam pri reševanju problemov. Uživala sem med njimi, pogovarjali 
smo se sproščeno, kajti zelo so bili srečni, če so naju naučili kakšno 
francosko besedo.”  
(Martina, udeleženka mobilnosti v Francijo) 

 

 
Martina in Tjaša v Bernayu, Francija 
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 INKLUZIVNA ŠOLA 

- krepitev strokovnih, pedagoških in 
didaktičnih kompetenc in izkušenj 
izobraževalnega osebja na področju 
dela z dijaki s posebnimi potrebami in 
nadarjenimi v tehniki, z usposabljanjem 
pri evropskih partnerskih institucijah; 

- identifikacija in analiza primerov dobrih 
praks na področju dela z dijaki s 
posebnimi potrebami in nadarjenimi 
pri partnerskih evropskih institucijah 
ter njihova prilagoditev in umestitev v 
vsakdanje delo in strateški razvoj 
Šolskega centra Celje; 

- uporaba celotne izkušnje mednarodne 
mobilnosti dijakov kot orodja za 
obogatitev kurikula, spodbujanje in 
motiviranje nadarjenih dijakov, da 
poleg strokovnih kompetenc okrepijo 
tudi pogosto šibke socialne in 
emocionalne kompetence; 

- krepitev zavedanja strokovne in 
splošne javnosti o pomembnosti 
inkluzivnega izobraževalnega okolja in 
pridobitev zunanjih virov za doseganje 
teh ciljev. 

Mobilnosti omogočajo učiteljem usposabljanje pri partnerskih institucijah v realnem delovnem okolju.  Usposabljanja so 
osredotočena na pedagoško in didaktično delo z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi dijaki na različnih področjih 
tehnike, saj vse izbrane partnerske evropske šole aktivno delujejo na tem področju in razvijajo nove pedagoške in 
didaktične pristope na različnih strokovnih področjih. Spoznavanje primerov dobrih praks partnerskih šol na tem področju 
je odlična priložnost za prilagajanje in integracijo pridobljenih izkušenj v delo in strategije razvoja Šolskega centra Celje. 

CILJI PROJEKTA 

novič 
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Inkluzivna šola 
Erasmus+ 
Ključni ukrep 1: Mobilnost dijakov in osebja v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju 
Trajanje projekta: 1. 9. 2018–31. 8. 2019 
Št. projekta: KA1-VET-15/18 

O PROJEKTU 

• Language Xchange Ireland, Thomastown, Irska 
• Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Rauma, Finska 
• Lycee Clement Ader, Bernay, Francija 
• Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Lucia, 

Vecindario, Španija 
• I. tehnička škola Tesla, Zagreb, Hrvaška 

PARTNERJI 

Dijaki SŠ SMM so bili ob koncu šolskega leta deležni prav posebne izkušnje. V okviru 
projekta se je namreč 15 dijakov v spremstvu dveh učiteljev od 10. do 21. junija 2019 
odpravilo na praktično usposabljanje z delom na južno obalo Irske, v mesto Dungarvan. 
Delo so opravljali pri različnih delodajalcih, ki so njihova znanja s pridom uporabili in 
vključili v svoje dejavnosti, zagotovo pa je to bila pomembna izkušnja tako za njihovo 
poklicno kot tudi osebno življenjsko pot. 
 

”I improved my English very much, even picked up a bit of an Irish accent. I got a feel for 
Irish people in Dungarvan and in Ireland in general and learned a lot about Irish culture as 
well.” (Jaka) 

Med 14. in 18. 1. 2019 sta 
Martina Omerzel in Tjaša 
Verdev (SŠ KER) spoznavali 
šolski sistem in način dela z 
nadarjenimi dijaki ter njihove 
učne načrte v Bernayu. Dijaki 
s posebnimi potrebami, kot 
sta disleksija ali motnja 
pozornosti, se udeležujejo 
pouka tako kot ostali dijaki, 
dijake s težjimi motnjami kot 
je npr. avtizem, pa 
postopoma vključujejo v 
razred in ob tem ugotavljajo, 
ali je to učno okolje zanje 
ustrezno ali ne. 

BERNAY, 
FRANCIJA 
 Brigita Mastnak in Peter 

Peršič (SŠ SMM) sta med 18. 
in 22. 2. 2019 odkrivala 
precej zanimiv španski šolski 
sistem. Dijaki z večjimi 
motnjami v razvoju se šolajo 
v manjših skupinah s 
približno petimi dijaki, 
učiteljem in njegovim 
asistentom. Njihova učilnica 
ima obliko stanovanja, kjer 
se učijo za samostojno 
življenje. Ostali otroci s 
posebnimi potrebami se 
imajo možnost vključiti v 
redne programe. 

VECINDARIO, 
ŠPANIJA 

Tretji tok mobilnosti je 
potekal med 25. in 29. 3. 2019 
na Finskem. Barbka Dvoršek 
in Slavica Volčanjšek (SŠ GVO) 
sta spoznavali šolski sistem, ki 
slovi kot eden najboljših 
šolskih sistemov na svetu. Ta 
pa je še posebej uspešen pri 
delu z nadarjenimi. Med 
drugim izvajajo usposabljanja 
za področje »job rotation« ter 
številna različna svetovanja 
za nadarjene dijake in 
poklicne orientacije. 

RAUMA, 
FINSKA 
 Med 3. in 7. 6. 2019 sta 

Martin Amon in Roman 
Zupanc (SŠ SMM) obiskala 
naše sosede, in sicer I. 
tehničko školo Tesla v 
Zagrebu. Njihov sistem dela 
in vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami ter 
nadarjenih otrok v redni 
učni proces ima dolgo 
tradicijo, osredotočena pa 
je na nove tehnologije in 
dobro sodelovanje z 
lokalnimi podjetji in družbo 
nasploh. 

ZAGREB, 
HRVAŠKA 
 

 

 
Dijaki v Dungarvanu, Irska 

 

“Your students were a credit to your school and their 
families. It was our pleasure to host them in Dungarvan, 
their work placements complemented them on their 
work ethics and attention to detail. Our host families 
would have adopted them all. We look forward to 
working with you in the future.”  
(Kathleen Troy, Language Xchange Ireland) 

 

 
Dungarvan, Irska 

besedilo: MRJ, oblika: AP 
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