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Promocija študija s STE(A)M 
področij za poklice prihodnosti s 
kakovostnimi aktivnostmi in 
vsebinami za mlade izven javnih
univerzitetnih središč



Zakaj?

Pomanjkanje kadra na STE(A)M področjih

Slovenska podjetja se že sedaj spopadajo s pomanjkanjem kadra na teh 
področij, projekcije pa so, da bo v prihodnosti potreb po tem kadru še več. 

Razvoj kompetenc in znanj za Družbo 5.0

Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo spodbujale in razvijale znanja in 
kompetence vključenih za Poklice prihodnosti in uspešno delo v Družbi 5.0.

Regionalni vidik – uravnotežen razvoj Slovenije 
Stanje v manj razvitih regijah je še slabše, veliko manj pa je tudi 
kakovostnih aktivnosti na šolah in obšolskih dejavnosti.

Del poslanstva vključenih SVZ

Poslanstvo vključenih zavodov je tudi sodelovanje z lokalnim okoljem. Smo 
pomemben razvojni potencial v regijah. Imamo tesne odnose s SŠ in OŠ.

Multiplikativni učinki skupnega projekta

Prenos dobrih praks, dvig kompetenc partnerjev in skupen razvoj aktivnosti 
ter razvitih vsebin. Interdisciplinarnost in pokrivanje različnih področij oz. 
poklicev prihodnosti. Pretočnost znanja med regijami.



Kdo in kaj?

Zelene tehnologije, tehnologije za 
brezogljično družbo, ugotavljanje 
obremenjevanja in obremenjenosti 
okolja, povezovanje naravoslovja 
(astrofizike, kemije, okoljskih ved), 
matematike, tehnike, umetnosti, 
humanistike in IKT oz. digitalizacije

Univerza v Novi Gorici

Razvoj okolju prijaznih izdelkov, 
storitev, varstvo okolja, ravnanje z 
odpadki in komunalna dejavnost, raba 
in varstvo tal, biotska pestrost, urbani 
ekosistemi

Visoka šola za varstvo 
okolja

Računalniško podprt inženiring, 
uporaba superračunalnikov za 
inženirske preračune, 3D skeniranje, 
avtomatizacija in robotika, učinkovita 
raba energije, obnovljivi viri energije ...

Univerza v Novem mestu 
(FS)

Napredne polimerne tehnologije 
biopolimeri, 3D tisk, 3D modeliranje, 
kompozitni materiali in njihova 
predelava, recikliranje …

Fakulteta za tehnologijo 
polimerov

Področja, 
vsebine in 

nosilci



Kako?

Napredni materiali in tehnologije, naravoslovje, varovanje 
okolja in narave. Vsak od partnerjev zagotovi dve vsebini, 
pripravljeni modularno. Posebna pozornost bo namenjena 
inovativnim pedagoškim metodam, ki spodbujajo prečne 
kompetence pomembne za Družbo 5.0.

4. Razvoj vsebin za poletne šole

Kakovostne e-vsebine v slovenskem jeziku z uporabo 
inovativnih IKT orodij in usposabljanja za njihovo 
uporabo

2. Priprava kakovostnih (interaktivnih) vsebin

Usposabljanja za uporabo opreme, programov, 
vsebin, ki so že na voljo na OŠ in SŠ

3. Usposabljanje učiteljev 

Intervjuji, dve delavnici za pripravo skupnega 
koncepta

1. Analiza stanja

Tematske in interdisciplinarne poletne šole, s 
posebnim poudarkom na predstavitvah poklicev 

prihodnosti in pridobivanju prečnih kompetenc 
za Družbo 5.0..

5. Izvedba poletnih šol po regijah

Privabiti želimo širšo skupino dijakov. Namenjeni bodo 
promociji STE(A)M področij ter razvijanju ustvarjalnosti, 
inovativnosti in raziskovalnega duha pri mladih. Teme 
bodo praviloma izbrane na podlagi pobud dijakov/učiteljev, 
vključeni SVZ pa bodo določili mentorje, ki bodo podpirali 
dijake pri izvedbi.

6. Organizacija natečajev



Skupaj z mladimi in za mlade v družbo 5.0

Spodbujamo zanimanje za STE(A)M področja, predstavljamo poklice prihodnosti, spodbujamo radovednost in kreativnost pri mladih, zvišujemo
kakovost dela na SŠ in OŠ v regijah, ponujamo kakovostne in inovativne obšolske aktivnosti, prenašamo dobre prakse in razvijamo inovativne
koncepte, uvajamo inovativne pedagoške prakse, povečujemo izkoriščenost opreme na SŠ in OŠ, zmanjšujemo razvojne razlike med regijami…

Kakovostne STE(A)M 
vsebine

Za kadre prihodnosti.



Ste z nami?

FTPO, UNG, UNM (FS) in VŠVO

Hvala za pozornost


