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POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST STŠ KOPER ZA ŠOLSKO LETO 2010/11

V šolskem letu 2010/11 smo se v Komisiji za kakovost odločili, da bomo sledili naslednjim
petim ciljem:






Povečati ugled naše šole.
Izboljšati profesionalno usposobljenost strokovnih delavcev na šoli.
Vpeljevati sodobnejše metode poučevanja.
Izboljšati kakovost praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.
Izboljšati šolsko klimo.

1. POVEČATI UGLED NAŠE ŠOLE
Za dosego prvega cilja smo v tem šolskem letu izvedli naslednje aktivnosti:
- Obiskali smo osnovne šole, jim predstavili STŠ Koper, njene programe in možnosti
nadaljnega izobraževanja.
- Organizirali in izpeljali smo 10 tehniških dni:
Na naši šoli smo gostili osem osnovnih šol, in sicer OŠ Dragomirja Benčiča Brkina
Hrpelje, OŠ Istrskega odreda Gračišče, OŠ Dušana Bordona Semedela Koper, OŠ
Vojke Šmuc Izola, OŠ Dekani, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, OŠ Prade, OŠ Livade.
Učenci so na delavnicah izdelovali svečnike iz aluminija, spoznavali različne kovine,
si ogledali avtoservisno delavnico in v kabinetu za mehatroniko spoznali zgradbo ter
delovanje preprostega mehatronskega sistema. Nekateri so si ogledali tudi frizerske
salone.
- Izpeljali smo otvoritev nove šole in selitev v njo:
29. novembra 2010 je bila slavnostna otvoritev nove Srednje tehniške šole Koper. S
tem so sanje mnogih generacij dijakov, učiteljev, ravnateljev postale resničnost. S
prireditvijo, na kateri so bili prisotni številni gostje (tudi šolski minister in koprski
župan), smo se najprej vrnili v preteklost in se preko sedanjosti z velikimi pričakovanji
zazrli v prihodnost. Sledila je selitev v nove prostore, in končno se je 3. januarja 2011
začel pouk v novih, sodobnih prostorih.
- Organizirali smo dan odprtih vrat:
Kmalu po preselitvi v nove prostore STŠ Koper (13. januarja 2011) smo delavci in
dijaki šole organizirali dan odprtih vrat. Številni obiskovalci so si z zanimanjem
ogledali nove, sodobno opremljene prostore. Na izviren način je zaživel prav vsak
kotiček nove šole.
- Organizirali smo informativni dan:
Tako kot na vseh srednjih šolah po Sloveniji je tudi pri nas 11. in 12. februarja 2011
potekal informativni dan. Bodočim dijakom smo predstavili široko paleto programov,
ki se izvajajo na naši šoli.
- Organizirali smo obisk Nicka Vujičića:
Aprila nas je v okviru slovenske turneje obiskal Nick Vujičić, svetovno priznan
motivator, ki nagovarja ljudi vseh starosti, poklicev in slojev po celem svetu. Nick, ki
je rojen brez rok in nog, je s svojim nastopom dijake, učitelje in ostale prisotne v
šolski telovadnici vidno ganil in jim s svojimi anekdotami ter napotki za življenje vlil
pogum za nove izzive.
- Prenovili smo spletno stran šole:
V novo šolsko leto smo stopili s prenovljeno spletno stranjo šole, dobili nov znak šole
in posodobili spletno stran komisije za kakovost. Sodobnejšo obliko je dobila tudi
šolska publikacija.
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-

-

-

Uspešno smo se vključili v projekt MEPI - Mednarodno priznanje za mlade:
Koncept programa MEPI je individualen izziv. Mladim predstavlja uravnotežen,
netekmovalen program prostovoljnih aktivnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in
rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in služenje njihovi
skupnosti. Izpeljane so bile prve aktivnosti, v katere se je uspešno vključilo 7 dijakov
pod mentorstvom dveh učiteljev na šoli - Igorja Kozjaka in Erike Korošec, ki sta
zaključila izobraževanje za MEPI mentorja in inštruktorja MEPI odprav.
Vključili smo se v projekt Leonardo da Vinci mobilnost:
Projekt je bil odobren v lanskem šolskem letu, izveden pa bo marca 2012. Deset
dijakov (5 dijakov smer računalnikar/računalniški tehnik in 5 dijakov strojni tehnik/
strojni tehnik - PTI) in dva spremljevalca gredo na delovno prakso v Nemčijo, v
Leipzig.
Zaradi selitve in spremljajočih dogajanj nam ni uspela organizacija tematskih večerov,
razstav oz. predavanj na šoli, ki so namenjena tudi zunanjim obiskovalcem. Glede na
to, bomo le-te organizirali v naslednjem šolskem letu.

2. IZBOLJŠATI PROFESIONALNO
DELAVCEV NA ŠOLI
-

-

-

USPOSOBLJENOST

STROKOVNIH

Delovna skupina za izobraževanje znotraj Komisije za kakovost je organizirala tri
izobraževanja za vse strokovne delavce na šoli:
1. LoPolis – seznanitev vseh strokovnih delavcev z delom preko spletnega portala, v
katerega se zapisujejo vse ocene, izostanki in ostali podatki dijakov.
2. Uporaba interaktivnih tabel – vsi strokovni delavci STŠ Koper smo šli skozi cikel
izobraževanj za uporabo interaktivnih tabel, ki jih imamo nameščene skoraj v vseh
učilnicah na šoli. Izobraževanje je potekalo v treh delih.
3. Izvedba predavanja »Moteči dijaki in motivacija« Boruta Kožuha, ravnatelja
Mladinskega doma Jarše (http://www.mdj.si/).
Vključili smo se v projekt Šole za ravnatelje Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja
ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij - Samoevalvacija v
vrtcih in šolah. Člani skupine so: Iztok Drožina, Bojana Pečar-Bole, Alenka Marčetič
in Siniša Krt. Na podlagi prioritetnih ciljev (učni dosežki - doseženi pred zaključkom
šole, vrednote, stališča, spretnosti) šola izvaja aktivnosti, ki so zasnovane v projektu.
Sredi meseca maja smo organizirali strokovno ekskurzijo z obiskom in ogledom
srednje šole v Budimpešti.
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3. VPELJEVATI SODOBNEJŠE METODE POUČEVANJA
-

-

Izpeljali smo seminar za vse strokovne delavce z naslovom Uporaba interaktivnih
tabel.
Naredili smo seznam pedagoške literature (na temo kvalitetnega poučevanja), ki jo
imamo v knjižnici.
Izvedli smo aktivnosti v zvezi z učbeniki in učbeniškim skladom:
Knjižničarka je s pomočjo učiteljev pripravila spisek učbenikov za vse programe in
oddelke. Predlagali smo tudi učbeniški sklad za poklicne oddelke. Šolska knjižnica naj
bi v najkrajšem možnem času prešla na sistem Cobbis.
Nameravane uvedbe rednih tematskih konferenc »NOVA ZNANJA« (vsaka dva
meseca), na katerih bi učitelji predstavili svoje primere dobre prakse, poročali o
novostih, izobraževanjih … nismo izvedli.
Avgustu je potekalo izobraževanje strokovnih delavcev v zvezi z nadarjenimi
dijaki.
Izobraževanje za strokovne delavce na temo priprave na pouk, organizacija učne ure,
sodobne metode dela prestavljamo v prihodnje šolsko leto.

4. IZBOLJŠATI KAKOVOST
DELODAJALCIH
-

-

PRAKTIČNEGA

USPOSABLJANJA

PRI

Delovna skupina za praktični pouk (Alenka Marčetič, Melina Gorjan, Dušan Šircelj in
Angel Šav) je pripravila Šolska pravila za področje praktičnega izobraževanja.
Skupina naj bi pripravila tudi pisna navodila za dijake in protokol, vendar aktivnosti
niso bile izpeljane, saj je bilo obljubljeno, da bo to pripravljeno enotno za vse šole v
Sloveniji.
Na boljšo pripravo mentorjev v podjetjih je težko vplivati, ker so mentorji
nezainteresirani in se ne odzivajo na vabila ipd.

5. IZBOLJŠATI ŠOLSKO KLIMO
Organizirana sta bila uspešna strokovna ekskurzija na Madžarsko in zaključni piknik
ob koncu šolskega leta.

6. DRUGE AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST
-

V Komisiji za kakovost smo prepričani, da je uspešno in aktivno delovno ozračje
strokovnih delavcev in vedno bolj tudi dijakov naše šole botrovalo k povečanemu
vpisu dijakov v šolskem letu 2010/11, saj je bilo vpisanih 198 dijakov v 1. letnik in
34 dijakov v 4. letnik PTI:
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ŠTEVILO
12
32
32
30
30
30
21
13
32
232

PROGRAM
Pomočnik v tehnoloških procesih
Frizer
Avtoserviser
Inštalater strojnih inštalacij
Računalnikar
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Tehnik računalništva (PTI)
Tehniška gimnazija
SKUPAJ

- V začetku aprila smo imeli sestanek celotne Komisije za kakovost, kjer sta bila
predstavljena nova člana, in sicer Bojana Černeka, ki je zamenjala Slavico Debelak,
predstavnico staršev, in Erik Filipčič, ki je zamenjal dijaka Davida Necmeskala.
- G. Franci Volarič, predstavnik delodajalcev, se je vključil neposredno v pouk, saj je
dijakom znotraj pouka predstavil nekatere vsebine s strokovnega področja.
- Na šoli potekajo še številne druge aktivnosti (ekskurzije v tujino – Muenchen, London,
Zamejska Slovenija, obiski številnih podjetij, ostale ekskurzije, tekmovanja na šolskem,
regijskem in državnem nivoju, šolske prireditve, športne aktivnosti …).
- Pripravili smo Načrt za delo na področju kakovosti v šolskem letu 2011/12 in Poročilo o
kakovosti za šolsko leto 2010/11.
Komisija za kakovost STŠ Koper
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