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Spoštovani ravnatelji in profesorji,
v septembru 2017 je Gimnazija Vič na razpis Ministrstva za šolstvo in šport oddala vlogo za
vzpostavitev središča za nadarjene dijake v zahodni regiji. Z uspešno kandidaturo na razpisu smo
vzpostavili Središče karierne orientacije - Zahod (SKOZ), ki bo v obdobju 2017-2020 s svojimi
aktivnostmi podpiralo že obstoječe dobre prakse dela z nadarjenimi dijaki in kvalitetno karierno
orientacijo.
V tem času bo SKOZ za področje Zahodne kohezijske regije izvajal različne projekte za nadarjene
dijake in njihove mentorje. Vabimo vas, da se na predlagane aktivnosti odzovete, oziroma
predlagate aktivnosti, ki jih na izbranih področjih (naravoslovje, družboslovje, humanistika, tehnika
in umetnost) že izvajate, oziroma svoje dijake prijavite na katero od predlaganih vsebin zunanjih
izvajalcev.
SKOZ bo aktivnosti podpiralo tudi finančno in sicer z delnim ali polnim sofinanciranjem izbranih
projektov. Vrste projektov, ki jih lahko prijavite tako šole kot posamezni zainteresirani dijaki so
opisani spodaj.
Vsako leto vam bomo v mesecu aprilu poslali strnjeno ponudbo aktivnosti za prihodnje šolsko leto
in obdobje poletnih počitnic, ter roke za prijavo lastnih projektov.
Središče bo v času svojega delovanja še posebej podpiralo:
● Inovativne programe dela z nadarjenimi dijaki na šolah zahodne regije
Šole zahodne regije boste v aprilu prejele vabilo za prijavo šolskih projektov za nadarjene dijake in
karierno orientacijo. Namen vabila je podpora primerov dobre prakse aktivnosti, ki jih na šolah že
izvajate. Prijave bo preučila strokovna komisija SKOZ, za izbrane projekte pa določila polno ali
delno financiranje aktivnosti.

Posamezne raziskovalne naloge in priprave na mednarodna tekmovanja iz
raziskovanja, izdelovanja projektov ali podjetništva
Ideje za raziskovalne naloge s področja naravoslovja, tehnike, družboslovja, humanistike in
umetnosti lahko dijaki, skupaj šolskim mentorjem prijavijo sami ali pa si izberejo katero od
raziskovalnih nalog, ki jih SKOZ pripravlja skupaj z raziskovalnimi partnerji (Inštitut Jožef Stefan,
Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, …) ali partnerji iz gospodarstva
(podjetja).
●

● Programe in vsebine zunanjih izvajalcev (fakultete, podjetja, društva, …)
Skupaj z zunanjimi izvajalci bo Središče pripravilo vsebine, ki se bodo izvajale tekom celotnega
šolskega leta in v katere boste lahko vključevali svoje dijake. Zunanje izvajalce bo izbrala komisija

SKOZ, vabimo pa vas, da ideje za morebitne projekte prispevate prek spletne platforme, ki bo
vzpostavljena v kratkem.

Informacije o projektu SKOZ na :http://www.gimvic.org/dejavnosti/skoz/

