ŠC Nova Gorica
Šolski center Nova
Gorica je vzgojno
izobraževalna ustanova z več kot 60letno tradicijo, ki ponuja veliko izbiro
izobraževalnih programov z različnih
področij. Z leti se je center gradil, se
oblikoval in rasel, tako da danes lahko
ponudimo izobraževanja in usposabljanja s
p o d r o č j a elektrotehnike, računalništva,
lesarstva,
strojništva,
mehatronike,
avtoservisiranja,
prometa,
zdravstva,
kmetijstva,
gostinstva,
živilstva in
ekonomije. Vsem, ki se odločijo za splošno
izobraževanje pa
ponujamo program
tehniške gimnazije s tremi usmeritvami
(elektrotehnika,
strojništvo
in
računalništvo).
Na področju informatike, mehatronike in
kmetijstva smo še korak dlje z uvedbo
višješolskega strokovnega študija. Glede na
široko paleto izobraževalnih programov
lahko pri nas vsakdo poišče usmeritev, ki
mu najbolj ustreza.
Vzporedno s formalnim izobraževanjem
izvajamo tudi druge
aktivnosti
za
celostni strokovni in osebnostni razvoj.
Našim dijakom in študentom omogočamo
udeležbo na različnih športnih tekmovanjih,
sodelovanje pri domačih in mednarodnih
projektih,
kulturnih
prireditvah,
tekmovanjih iz znanja, krožkih in še kaj.
Zaposleni na Šolskem centru Nova Gorica
si po najboljših močeh prizadevamo, da bi
naši dijaki, študentje in vsi ostali
slušatelji dosegli zastavljene cilje in s tem
zrasli v odgovorne, samozavestne in
zadovoljne posameznike

ŠC Nova Gorica v številkah
Danes ima ŠC Nova Gorica 2000 dijakov, 300 študentov, 300 odraslih
udeležencev izobraževanj in usposabljanj, 250 do 300 zaposlenih.
Do letošnjega leta je izobraževanje na Centru uspešno zaključilo preko
17.000 diplomantov najrazličnejših smeri in stopenj izobrazbe.

Kažipot

Gorica

Nova

1. ŠC Nova Gorica ERŠ
2. ŠC Nova Gorica SPLŠ, GZŠ, VSŠ
3. ŠC Nova Gorica MIC
4. ŠC Nova Gorica SETŠ
5. Gimnazija Nova Gorica
6. Goriška knjižnica Franceta Bevka
7. Kulturni dom
8. Zdravstveni dom
9. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
10. Avtobusna postaja
11. Železniška postaja

12. Pošta
13. Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in
Glasbena šola
14. Poletni bazen
15. Športni park in stadion
16. Trim steza v Panovcu
17. Samostan Kostanjevica
18. Telovadnica
19. Center Nove Gorice, Bevkov trg
20. Dijaški dom Nova Gorica
P Parkirišče
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Organigram centra
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Programi in prehodnost
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ELEKTROTEHNIŠK A IN
RACUNALNIŠK A ŠOL A

ERŠ

Elektrotehniška in računalniška šola
• izobražuje na področjih elektrotehnike in računalništva, ki so temelj
razvoja znanosti;
• mladim daje priložnost, da sodelujejo pri soustvarjanju prihodnosti;
• vedoželjnim in inovativnim omogoča uresničitev načrtov ter uspešno
kariero;
• usposablja iskane, v podjetjih zaželene strokovnjake;
• nudi tehniška in informacijska znanja, ki so odlična podlaga za
nadaljnji študij tudi na drugih področjih.
Na naši šoli se dijaki lahko izšolajo za poklic elektrikarja, računalnikarja,
elektrotehnika ali tehnika računalništva. Njihovo temeljno poklicno in
strokovno znanje gradijo učitelji strokovnih modulov, učitelji
splošnih predmetov pa ga bogatijo in mu dajejo širino. V šolskih
laboratorijih lahko uporabljajo širok izbor sodobne opreme, preko spleta
lahko dostopajo do elektronskih učnih gradiv, zanje pa organiziramo tudi
strokovne ekskurzije in izmenjave z dijaki v tujini. Mladi, željni znanja, lahko
svoje veščine in spretnosti pokažejo na številnih regijskih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih, na katerih so že dosegli vidne uspehe. Tesno
sodelujemo z gospodarstvom, ki mu zagotavljamo potrebne kadre. Po
končanem šolanju imajo tako dijaki veliko možnosti za zaposlitev, obenem pa
so jim široko odprte poti za nadaljevanje izobraževanja na višjih šolah in
fakultetah.
S pomočjo elektronike si olajšamo življenje in delo na vseh področjih.
Omogoča nam avtomatizacijo v industriji, diagnostiko in terapijo v medicini,
sprostitev in zabavo v prostem času, olajša nam opravljanje
vsakodnevnih hišnih opravil s pomočjo gospodinjskih aparatov, vključuje se
v raziskovalno delo … Pri vsem tem pa elektronika brez računalnika in
informatike ne pomeni več veliko. Računalniki in računalniške komponente
elektroniko »oživijo« in ji dajejo neomejene možnosti uporabe. Informatika
sega v vse pore družbe in je ključni faktor razvoja. Elektroenergetika p a
je tista panoga, ki zagotavlja proizvodnjo in dobavo električne energije, ki
je potrebna za vse prej našteto, s čim manjšim negativnim vplivom na okolje.
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Znanost
in
tehnologija
zato
potrebujeta mlade ljudi, ki bodo z
znanjem
ter
ustvarjalnostjo
razvijali, bogatili in dopolnjevali
njun napredek. K temu stremimo
dijaki in učitelji Elektrotehniške in
računalniške šole, ki z delom,
zaupanjem
in
medsebojnim
spoštovanjem oblikujemo sebe ter
vse tiste, ki bodo s samozavestjo
zrli v boljši jutri.
Z vstopom v našo šolo se za dijake
pričenja nova pot spoznanj, odkritij
in inovacij. Vendar ne gre le za hišo
učenosti, ki dijaka napolni s strokovnimi znanji. Dati mu hoče tudi
veselje do življenja, posejati njegovo
šolsko pot s prijetnimi doživetji, ga
pripraviti za sprejemanje izkušenj
in preizkušenj, mu pomagati pri
osebnostnem razvoju.

7

ELEKTROTEHNIŠKA IN
RAČUNALNIŠKA ŠOLA

STROJNA, PROMETNA
IN LESARSK A ŠOL A

SPLŠ

Strojna, prometna in lesarska šola je
šola
• z veliko izbirnostjo izobraževalnih programov,
• strokovnih, zanimivih in praktičnih programov,
• učiteljev s posluhom za posameznika,
• ki aktivno sodeluje s svojim okoljem,
• ki dijaku ponuja veliko dodatnih izzivov.
Strojna, prometna in lesarska šola je enota ŠC Nova Gorica z
največjim številom izobraževalnih programov. Izobražujemo na področju
strojništva, lesarstva, avtoservisne dejavnosti, mehatronike in logistike.
Nanje se vpisujejo dijaki z različnim predznanjem ali sposobnostmi, saj
izobražujemo v nižjem in srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in
poklicno tehniškem izobraževanju.

STROJNA PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA

V času izobraževanja se ukvarjamo s posameznikom, delo prilagajamo
njegovim potrebam. Imamo dve svetovalni delavki, ki svetujeta dijakom,
strokovni sodelavci pa jim nudijo dodatno učno pomoč.
Prenova izobraževalnih programov nas je v zadnjih letih spodbudila
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k aktivnejšemu
sodelovanju s
podjetniškim okoljem v regiji. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula
in tako snujemo programe in usmeritve, ki bodo našim dijakom zagotavljale visoko konkurenčnost na
trgu dela. S podjetniškim okoljem
načrtujemo skupne projekte, z aktivno vlogo učiteljev in dijakov razvijamo inovativne izdelke. Tak način
dela bogati dijake in šolo kot celoto, hkrati pa krepi njeno vlogo v
družbi.
Učenci osnovnih šol in njihovi starši
se pri nas lahko udeležijo tehniških
dni, obiščejo dan odprtih vrat in informativni dan. Z gostovanjem na
osnovnih šolah informiramo, predstavljamo in ponujamo storitve
izvajanja tehniških aktivnosti. Na
ta način se naši potencialni dijaki
in njihovi starši seznanjajo s poklici, za katere izobražujemo. S tem
jih spodbujajo k razmišljanju, kaj
želijo doseči v življenju in jim tako
lajšamo težko odločitev o nadaljnjem izobraževanju.
Želimo jim, da bi jim z našo pomočjo
uspelo najti poklic in delo svojih
sanj.
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STROJNA, PROMETNA
IN LESARSKA ŠOLA

VIŠJA STROKOVNA ŠOL A

VSŠ

Študij na Višji strokovni šoli zagotavlja:
• aktualizirana inženirska in uporabna znanja,
• tehniško specializacijo, ki jo diplomant dokaže z nazivom inženir,
• odlične študijske pogoje in možnosti z najsodobnejšo opremo,
• visoko zaposljivost zaradi povezanosti študijskega procesa s
podjetji.
Na Višji strokovni šoli poteka tehniško-inženirski študijski proces v več
različnih programih. Vsak, ki je pridobil katero koli srednješolsko izobrazbo, lahko izobraževanje nadaljuje na višji strokovni šoli. Študij je usmerjen
v pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj.
Študenti svoje znanje in izkušnje nadgradijo s praktičnim delom v laboratorijih in v podjetjih v okviru praktičnega izobraževanja.
Študijski proces sestavljajo v enakih deležih predavanja, praktične vaje
in usposabljanje na delovnih mestih. To pomeni, da je študijski proces
naravnan izrazito uporabno, saj se le slaba tretjina celotnega dela odvija
v predavalnicah.
Informatika – moč informacij
Informacijska družba potrebuje kadre s številnimi uporabnimi znanji s
področja informatike in računalništva. Višješolski strokovni študijski program informatike ponuja vsa potrebna znanja iz informacijsko-komunikacijskih tehnologij, infrastrukture in pripadajočih storitev.
Mehatronika – sinergija tehnike
Podjetja potrebujejo inženirje z znanji iz projektiranja, izdelave in
vzdrževanja vsakovrstnih avtomatiziranih sistemov, v katere so vključeni
elementi informatike, mehanike, strojništva in elektronike. Program Mehatronika z interdisciplinarnim študijem elektrotehnike, strojništva in
računalništva zagotavlja združevanje različnih tehniških znanj in njihovo
aplikacijo v praksi.
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Upravljanje podeželja in krajine –
trajnostni razvoj podeželja
Poleg živinoreje, vinarstva, poljedelstva in ostalih klasičnih aktivnosti
na podeželju, za obstoj in razvoj
potrebujemo tudi dodatne dejavnosti. To sta vsekakor turizem
in ekologija. Vse našteto so naravno pogojene poslovne možnosti.
Njihov študij ponujamo v programu
Upravljanje podeželja in krajine.
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

GIMNA ZIJA IN
ZDRAVST VENA ŠOL A

GZŠ

Tehniška gimnazija je šola za vse, ki:
• jih zanima tehnika,
• bi radi opravili splošno maturo,
• načrtujejo študij na univerzi.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Izobraževalni program Gimnazije ponuja široko splošno izobrazbo in
možnost pridobitve znanj in veščin, ki zagotavljajo temelj za nadaljnji
višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij.
Predmetnik obsega vse splošne gimnazijske predmete in nemščino kot
drugi tuj jezik. V primerjavi s splošno gimnazijo ima več informatike in
fizike, manj pa zgodovine, geografije, biologije in kemije. Po prvem letniku
se dijaki odločijo za eno od treh tehniških smeri: strojništvo, elektrotehniko ali računalništvo. V predmetnik izbrane smeri drugega, tretjega in
četrtega letnika so vključene laboratorijske vaje in dva strokovna predmeta. V treh letih je za strokovne vsebine predvidenih približno sedemsto ur.
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Prav izbirnost zagotavlja visoko raven pouka na strokovnem področju.
Dijaki delajo v manjših skupinah in v dobro opremljenih učilnicah, kjer si
pridobijo osnovna teoretična znanja, seznanijo pa se tudi s tehnološkimi
in znanstveno-raziskovalnimi postopki, razvijajo inovativnost in tehniško
mišljenje, kar bistveno pripomore k uspehu pri nadaljnjem študiju in kasneje na poklicni poti. Dijaki gimnazije izobraževanje zaključijo s splošno
maturo; eden od izbirnih predmetov je iz stroke.
Pouk na gimnaziji pomeni vsebinsko kakovost, pri čemer igrajo pomembno
vlogo medčloveški odnosi in osebnostni razvoj dijakov. Visoka strokovna
usposobljenost in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev omogočata
poučevanje z raznovrstnimi didaktičnimi metodami in uporabo različnih
medijev. Prav na področju didaktike in metodike se je pokazala naravna
potreba po posodobitvi. Gre za didaktično in vsebinsko prevrednotenje s
ciljem, da bi bilo učenje in znanje še kakovostnejše in bolj prilagojeno
sodobnim razmeram in zahtevam informacijske družbe.

Zdravstvena šola je šola za življenje, ki
• nas nauči negovati bolne in krepiti zdravje ljudi,
• omogoča takojšnjo zaposlitev,
• je odskočna deska za nadaljnji študij.

Srednja zdravstvena šola omogoča dijakom, da pridobijo strokovna znanja, ki jih bodo potrebovali za kakovostno opravljanje dela medicinske sestre oz. zdravstvenika. V okviru vzgojno-izobraževalnega procesa daje
šola poseben poudarek poslanstvu zdravstvenega delavca: delati za ljudi
in z ljudmi.
Pri pouku v sodobno opremljenih učilnicah in pri kliničnih vajah, ki se izvajajo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, se dijaki učijo
tako strokovnega pristopa do bolnika kot empatije in pozitivnega pogleda
v prihodnost.
Program splošnih predmetov jim omogoča pridobiti znanje in življenjsko
širino. Učitelji se zavedajo individualnosti dijakov in posebnosti poklica,
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ZDRAVSTVENA ŠOLA

za katerega izobražujejo, zato
tenkočutno sledijo izobraževalnim
ciljem in omogočajo preplet učenja
in gradnje mladostnikove osebnosti.
V štiriletnem programu imajo dijaki
možnost sodelovati pri številnih
aktivnostih, ki krepijo humanost in
jih povezujejo z bodočim poklicem,
to so na primer zdravstveno-vzgojne akcije, krvodajalske akcije, prostovoljno delo, … .
Izobraževanje na srednji strokovni šoli se zaključuje s poklicno
maturo. Ta omogoča zaposlitev v
zdravstvu, socialnih zavodih, naravnih zdraviliščih, lepotilnih salonih za nego obraza in telesa,
trgovinah z medicinsko opremo in
še kje. Uspešno opravljena poklicna
matura omogoča tudi nadaljevanje šolanja na visokih strokovnih
šolah in nekaterih univerzitetnih
študijskih programih.
Program zdravstvene šole v Novi
Gorici pripravlja dijake za poklic
bodočnosti. Sodobnost potrebuje
strokovnjaka, ki zna hitro ukrepati,
pa tudi prisluhniti sočloveku.
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BIOTEHNIŠK A ŠOL A

BIOS

Biotehniška šola
• To je prijazna šola z dijaškim domom, v prijetnem okolju, kjer vam
ponudimo lepo besedo in veliko priložnosti za pridobivanje znanja in
usvajanje poklicnih spretnosti.
• Pri nas usposabljamo za pridelavo, predelavo, pripravo zdrave hrane
in ohranjanje okolja.
• Na naši šoli pomagamo vsakomur, da bo lahko pogumno premagoval
ovire, sprejemal raznolikost in drugačnost, sobival z naravo, in
razveseljeval z izdelki svojih rok.
Nova in sodobno opremljena zgradba stoji v mirni okolici v Šempetru
pri Gorici, obdajajo jo vrtovi, sadovnjaki, gozd in cvetlične gredice, v njej
potekajo dejavnosti šole in dijaškega doma.
V programe s področja kmetijstva, živilstva in gostinstva je vpisanih
približno 300 dijakov.
Izobražujemo v programih:
- srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja (Naravovarstveni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Hortikulturni tehnik,
Živilsko prehranski tehnik);
- srednjega poklicnega izobraževanja (Slaščičar, Gastronomske in hotelske storitve - kuharji, natakarji in oskrbniki, Mesar, Vrtnar);
- nižje-poklicnega izobraževanja (Pomočnik v biotehniki in oskrbi).
Za vse prenovljene programe v sodelovanju s podjetji in kmetijskimi organizacijami pripravljamo izvedbene kurikule. Prisluhniti znamo željam
dijakov in staršev, v programe vnašamo sodobne in zanimive vsebine.
V šolski zgradbi so poleg prijetnih klasičnih učilnic tudi učna kuhinja
in slaščičarska delavnica, šivalnica, računalniška učilnica, laboratorij,
knjižnica, delavnica za cvetličarje, telovadnica in fitnes, kuhinja in jedilnica. Dijaki pridobivajo praktično znanje na 13 ha šolskega posestva: v
vinogradu s številnimi vinskimi sortami, v nasadih kakijev in marelic, v kolekcijskem sadovnjaku, v nasadu oljk, na njivskih in zelenjadarskih površinah,
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v zeliščarskem,
ekološkem in
biodinamičnem vrtu, v rastlinjakih,
v sodobno opremljeni vinski kleti ter
v mehanični delavnici s številnimi
delovnimi stroji. Tu je še sodobno
urejen pašnik ter površine vrtnarske postaje v Vrtojbi in čebelnjak.
V šolski kuhinji naši
zaposleni s pomočjo dijakov pripravljajo
slastne obroke tako za stanovalce
dijaškega doma kot tudi za zunanje
goste. Skuhamo in postrežemo
pa tudi zdravo malico za vse naše
dijake, za katero veliko surovin
pridelamo na šolskem posestvu.
Redno se z dijaki udeležujemo tekmovanj z njihovih poklicnih področij
in dosegamo zelo dobre rezultate: evropskih tekmovanj iz vinarstva, tekmovanj iz matematike,
angleškega jezika, športa, Cankarjevega tekmovanja, predstavitev in
tekmovanj s področja trajnostnega
razvoja in drugih. Skušamo doseči,
da si v šoli in v dijaškem domu dijaki izoblikujejo trajen sistem vrednot, da razvijajo pozitiven odnos
do soljudi, do narave in do hrane,
da pridobijo občutek za lepo, da so
uspešni in se spoštujejo.
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BIOTEHNIŠKA ŠOLA

SREDNJA EKONOMSKA
IN TRGOVSK A ŠOL A

SETŠ

Srednja ekonomska in
trgovska šola
Zakaj naša šola?
Ker je naš pristop k učenju drugačen. Spodbujamo ustvarjalnost in svobodno
mišljenje. Izobražujemo na visokem nivoju, a na zanimiv in privlačen način.
Razvijamo podjetniške in menedžerske veščine, spretnosti in sposobnosti dijakov.
Pripravimo jih na poklicne izzive v prihodnosti, naj bo to v okviru znanih podjetij
ali lastne družbe.
Razvijamo dijakovo osebnost. Želimo, da pridobi samozavest, dinamičnost,
inovativnost in podjetnost, ki bodo temelj ekonomskega delovanja.
Nudimo sproščeno ozračje. Druženje s prijatelji, šport, kultura in številni zanimivi
projekti so del našega vsakdana.
Veščine komunikacije in timskega dela razvijamo v varnem okolju šole, ob pomoči
strokovnega svetovanja mentorjev. Pomoč kar dveh mentorjev istočasno, mentorja
za strokovni predmet in mentorja za angleščino oz. italijanščino, omogoča dijakom,
da razvijajo komunikacijske veščine tudi v tujem jeziku.
Pri nas dijakom ni dolgčas! Ker vemo, da je prehod iz osnoven šole v srednjo šolo
pomemben korak v življenju, pripravimo ob vstopu v novo šolsko okolje projektne
dneve »Spoznajmo nove prijatelje in novo okolje«. Skrb, da na novi šoli ne bi našli
prijateljev, je torej odveč.
Učno podjetje postaja center inovativnega delovanja dijakov. Spoznavanje
organizacijskih, administrativnih, računovodskih in komercialnih aktivnosti v
podjetju, je izjemna popotnica za samostojno in uspešno delo v prihodnosti.
Kaj pa, ko ne gre vse po načrtih? Dijakom je na voljo svetovalna delavka in tutorji,
ki nudijo podporo pri doseganju ciljev na različnih področjih učenja.
Za vse, ki jim je šport pomemben del življenja, organiziramo športne oddelke, ki
jim s prilagoditvijo urnika ter v dogovoru s športnimi klubi, omogočimo
kombiniranje šolskih obveznosti s športnimi treningi, v dopoldanskem času.
Pozabili nismo niti na ljubitelje glasbe. Na šoli deluje šoli pevski zbor, ki združuje
učitelje in dijake v skupni strasti do petja.
Zato dijakom sporočamo: Brez dvoma. TO JE TVOJA PRIHODNOST!
Program EKONOMSKI TEHNIK omogoča pridobiti splošna znanja, obenem pa
pomaga razviti ključne osebnostne lastnosti in vrednote, kot so odgovornost,
delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in
odločnost. Dijakom omogočamo graditi samozavest, dinamičnost in podjetnost, ter
s tem voditi in načrtovati kariero ter se uveljaviti v različnih poklicih. Poleg tega se
dijaki naučijo samostojnega načrtovanja projektov in njihovega izvajanja s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
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Program TRGOVEC omogoča razvoj sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno
delo in poklicno kariero v trgovini. Dijaki pridobijo smisel na natančnost, doslednost in
pravočasnost, razvijejo podjetniško miselnost, obenem pa se naučijo organizacije
ekonomičnega poslovanja, uporabe informacijsko-komunikacikj vodenja skupine,
uspešnega komuniciranja, reševanja poklicnih problemov in motiviranja sodelavcev.
Program ADMINISTRATOR omogoča pridobiti sposobnost presojanja in odgovornega
ravnanja na delovnem mestu, hkrati pa vzpostavitev občutka za natančnost, doslednost,
samostojnost in odgovornost. Dijaki razvijejo podjetniško miselnost in pozitiven odnos do
zdravja.
Spomini na srednjo ekonomsko šolo
Že dolgo je tega, ko sem bil
srednješolec - dijak ekonomske šole
v Novi Gorici /takrat, če se ne motim,
je to bil ŠCBP - šolski center za
blagovni promet/. A spomini,
predvsem lepi, ostajajo. Veliko se je,
ob koncu sedemdesetih, še v
prejšnjem stoletju, dogajalo v stavbi
na Erjavčevi ulici . Veliko je bilo
priložnosti in spodbud, ki so, vsaj do
neke mere, zaznamovale mojo
nadaljnjo pot, predvsem na športnonovinarskem področju. Dijaki smo
namreč izdajali šolsko glasilo,
pripravljali proslave, soustvarjali
šolski radio, se "igrali" celo šolsko
televizijo. Na šoli je bilo veliko
športnikov in predvsem športnic, ki
so bili aktivni in aktivne v različnih
športnih panogah, osrednje mesto pa
je imela odbojka.
Tako rekoč pol ekipe, ki se je, pod vodstvom profesorja, prav te šole, Ivana Kovačiča,
najprej prebila v takratno II. zvezno ligo, v začetku osemdesetih pa celo v I. ligo, je bilo
v enem razredu. ŠŠD Merkur (šolsko športno društvo) pa je bilo predhodnik kasnejšemu
odbojkarskemu klubu Nova Gorica.
Skratka ... ni bilo lahko, šola je veljala za kar zahtevno in zato je bila tudi cenjena, a so
bili temelji za uspešno nadaljevanje v življenju toliko bolj trdni. Vsaj osnovno znanje z
ekonomskega področja pa tako ali tako pride vedno prav, sploh v današnjih časih.
Ervin Čurlič
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Dijaški dom

DIJAŠKI DOM

Dijaški dom ima nastanitvene možnosti za okoli 100 gostov, večinoma
gre za dijake, nekaj pa je tudi študentov. Bivanje je udobno, saj imata
po dve dvoposteljni sobi skupno kopalnico. Prebivalcem doma so na voljo
skupni prostori za druženje, družabne igre in gledanje televizije, majhna
čajna kuhinja in računalniška sobica, telovadnica in fitnes, multimedija, za
delo in učenje pa učilnice na šoli. Dostop do interneta je omogočen tudi
v sobah.
Nad dijaki bdijo štirje vzgojitelji, nudijo jim varno in prijetno bivanje ter so
jim v pomoč pri učenju in oporo pri reševanju osebnih problemov. Skrbijo
za različne dejavnosti: nogomet, badminton, namizni tenis, odbojko, šah,
plezanje, filmski krožek, rekreacijo v naravi in ustvarjalne delavnice. Sami
dijaki lahko prispevajo k boljšim pogojem bivanja tako, da so aktivni v svoji
vzgojni skupini, v odboru za prehrano, sodelujejo pri pripravi proslav in
zabav.
V času počitnic prostore šole ponudimo ostalim gostom, ki se
želijo naužiti lepot Primorske ali se v miru izpopolnjevati v različnih
dejavnostih.
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MIC

Medpodjetniški izobraževalni center
(MIC) je enota, ki:
•
•
•
•
•

vodi razvojne projekte z domačimi in tujimi partnerji,
s svojimi aktivnostmi povezuje vse enote v Centru,
izobražuje in usposablja odrasle,
skrbi za inovativnost, podjetniško okolje in ustvarjalne izkušnje,
skrbi za tržne dejavnosti.

MIC je začel delovati 1. septembra 2007. Organiziran je kot ena izmed
organizacijskih enot ŠC-ja in sodeluje s posameznimi šolami. Hkrati MIC
vzpostavlja svoje mesto in vlogo v lokalnem, regionalnem, nacionalnem
ter mednarodnem prostoru. Postavili smo temelje za prepoznavnost pri
podjetjih in ostalih socialnih partnerjih.
Področja delovanja MIC-a
Projekti
Z aktivno vlogo v mednarodnih in nacionalnih razvojnih projektih ŠC-ju
omogočamo trajen razvoj, ki sledi nacionalnim in evropskim smernicam
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja.
Dobre partnerske mreže imamo v Sloveniji in tujini (Nizozemska, Nemčija,
Italija, Danska, Velika Britanija, Madžarska). Sodelujemo v programih
Leonardo da Vinci, Socrates, Phare ter v programih Evropskega socialnega sklada, kjer naš center nastopa kot nosilec ali kot partner.
Praktično usposabljanje z delom
Skrbimo za potek izvajanja delovne prakse dijakov in študentov pri delodajalcih za vse programske enote Centra. Naša naloga je poskrbeti za
zavarovanja, varstvo pri delu, nagrade, dnevnike z napotnicami dijakov in
študentov na praktično izobraževanje, verifikacijo učnih delovnih mest,
pogodbe z delodajalci, vodenje in arhiviranje dokumentacije po zaključku.
Izobraževanje odraslih
Izredno izobraževanje, namenjeno odraslim, ima pri nas dolgoletno tradicijo. Udeleženci pridobijo izobrazbo na nivoju tretje, četrte, pete in šeste
32

stopnje.
Izobraževanje odraslih
poteka na področju elektrotehnike, gradbeništva, kmetijstva, lesarstva, prometa, računalništva,
strojništva, zdravstva in živilstva.
Posameznik lahko pridobi izobrazbo
z vključitvijo v oddelek, kjer obiskuje organizirana predavanja, ali le
z opravljanjem končnih izpitov, na
katere se pripravlja s pomočjo
konzultacij. Zaradi možnosti prilagajanja terminov opravljanja obveznosti ter metod dela, je tak
način izobraževanja cenejši
in
zanimivejši tako za posameznike
kot tudi delodajalce.
Tečaji, seminarji, delavnice in
nacionalne poklicne kvalifikacije/
NPK
V MIC-u organiziramo možnost
neformalnih izobraževanj, kot so
seminarji, tečaji, delavnice ter usposabljanja za NPK. Kandidati pridobijo nova znanja in spretnosti s
splošnih in strokovnih področij. Pri
neformalnem izobraževanju kandidat ne pridobi javno veljavne izobrazbe, ampak posamezna nova
znanja in spretnosti, ki so zapisana na potrdilu oz. certifikatu. Tako
kandidat formalizira predhodno neformalno znanje. Na našem centru
lahko zainteresirani kandidati pridobijo certifikat za NPK iz različnih
strokovnih področij.
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Področje biotehnologije
V sklopu Biotehniške šole v
Šempetru se ukvarjamo s področji
kmetijstva, živilstva in gostinstva.
Na šolskih vrtovih in v sadovnjaku
pridelujemo sadje,
zelenjavo in
zelišča. Med postopkom pridelave
izvajamo različne tehnologije: konvencionalno, integrirano, ekološko
ter biodinamično.
Na tečajih, ki potekajo v dobro
opremljenih notranjih in zunanjih
delavnicah, ponujamo znanje kuharstva in slaščičarstva, sadjarstva in vinogradništva, tečaj varnega
dela s traktorjem, tečaj za nosilce
turistične dejavnosti na kmetiji.
Redno izvajamo pregled naprav za
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
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UP

UČNA POMOČ

Na Šolskem centru Nova Gorica so od decembra 2013 urejeni prostori, ki so namenjeni
individualnemu delu z dijaki. Program smo skrajšano poimenovali UP – učna pomoč, ki pa
je hkrati upanje za marsikaterega mladostnika. Z individualnim pristopom lahko
posamezniku prilagodimo program glede na njegove potrebe in ga spodbujamo k
uspešnemu soočanju s situacijami, tako v šolskem prostoru kot tudi izven šole.
Prostori za individualno delo z dijaki se nahajajo na Srednji ekonomski in trgovski šoli
(vhod je s parkirnega prostora, tretje nadstropje nad knjižnico).
Individualno delo zajema dodatno strokovno pomoč za dijake, ki imajo zaradi posebnih
potreb odločbe o usmeritvi ter tudi dijake, ki nimajo odločb. Z odločbo ima vsak dijak
določeno število ur dodatne strokovne pomoči, ki jo izvajajo zunanji strokovni sodelavci
po pogodbi. Poleg dijakov z odločbami pa učno pomoč obiskujejo tudi dijaki, ki potrebujejo
posebno pozornost in obravnavo. To so mladostniki, ki veliko izostajajo od pouka in imajo
pogoste konfliktne situacije z učitelji, ter dijaki, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo
slediti šolskim zahtevam in pravilom. Dijakom pomaga, jih usmerja ter jim nudi učno
pomoč, pet zaposlenih preko javnih del. Program individualnega dela spremlja ter ga
koordinira Ana Bratina.
Vsakemu dijaku, ki obišče učno pomoč, sestavimo individualni plan dela in mu dodelimo
strokovnega delavca, ki ga spremlja. Dijaku pregledamo urejenost zapiskov in se z njim
pogovorimo o morebitnih razlogih in vzrokih, ki ga vodijo v to, da ne zmore slediti šolskim
zahtevam ali pravilom. Ker se velikokrat zgodi, da problematika presega šolske okvirje, je
zelo pomembna povezanost šole z drugimi institucijami, predvsem pa z mladostnikovimi
starši. Ustvariti poskušamo ustrezno podporno socialno mrežo, ki posamezniku omogoči
delovanje tudi znotraj šole. Vsak mladostnik je zgodba zase, z individualnim pristopom pa
se lahko mladostniku približamo in mu pomagamo do te mere, da premaga težave in
prepreke, s katerimi se sooča. Izhodišče takšnega pristopa je osebni odnos do mladostnika.
Na podlagi vzpostavljenega zaupanja se potem določi smernice nadaljnjega dela. Poleg
učne pomoči dijake usmerjamo in spodbujamo tudi k aktivnemu preživljanju prostega časa
ter h kreativnemu izražanju.
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POGLED V PRETEKLOST

ŠC

Pogled v preteklost

1963
1973
1979
1980
1986
1991
1993
1996
2004

2007

2012

V Cerknem začne delovati Industrijska elektro gospodarska šola.
Šola se preimenuje v Elektro gospodarski šolski center Branko
Brelih (EGŠC). Izvajati začne tudi izobraževanje v kovinarski stroki.
Šola se preseli v Novo Gorico. Izobražuje elektrikarje, kovinarje
in avtomehanike.
Začetek izobraževanja strojnih tehnikov.
Začetek izobraževanja elektrotehnikov.
Elektro gospodarski šolski center Branko Brelih se preimenuje v
Tehniški šolski center Branko Brelih.
Uvedba izobraževalnega programa računalniški tehnik.
Center se začne vključevati v evropske projekte.
Center se preimenuje v Tehniški šolski center Nova Gorica.
Začetek izvajanja programa tehniške gimnazije.
Centru se priključi Srednja lesarska šola kot naslednica obrtne
mizarske šole iz 19. stoletja.
TŠC se reorganizira kot center s petimi enotami: Višjo strokovno
šolo, Tehniško gimnazijo, Srednjo elektro in
računalniško šolo, Srednjo strojno in prometno šolo ter Srednjo
lesarsko in gradbeno šolo.
Centru se pridružita Srednja zdravstvena šola ter Srednja
poklicna in tehniška kmetijsko-živilska iz Šempetra pri Gorici.
Ustanovi se Medpodjetniški izobraževalni center.
Centru se pridruži Srednja ekonomska in trgovska šola
Nova Gorica; ime zavoda se spremeni v Šolski center
Nova Gorica.
Šol. leto 1954/55 v Cerknem pri pouku
predmeta osnove elektrotehnike

1950
1961
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Alumni
Višja strokovna šola
Študij na Višji šoli je podkrepil moje
praktično predznanje s teoretičnim,
prav tako pa mi je kot svež in uporabno naravnan program dal sodobna znanja. Glede na to, da sem bil
prva generacija študentov te šole,
bi želel pohvaliti tudi predavatelje,
ki so se z odličnim odnosom do nas
študentov še posebej dokazali. V
preteklem desetletju pa sem kot
starejši dijak in kasneje študent že
deloval v različnih podjetjih in jim
nudil implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov. V zadnjih
letih sem nekdanji hobi pretvoril v
profesionalno dejavnost.

Luka Manojlović, inženir informatike

Strojna, lesarska in
prometna šola

David Kovšca - Buda, pevec skupine
Elvis Jackson

V glasbenem jeziku bi šolanje
najlepše opisal kot nekakšno uverturo v vseživljenjsko izobraževanje.
Je pomemben temelj za nadaljnje
pridobivanje znanja in delovnih navad, prispeva k izoblikovanju osebnosti posameznika. Je odlična vaja
vztrajnosti, ki je kasneje nujno
potrebna za uspešno uresničevanje
vseh vrst ciljev. Tako lahko vsak že
zelo zgodaj najde svoje mesto in
odkrije svoje sposobnosti, talente,
v katerih se lahko uri celo življenje.
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Star pregovor pravi: Učiti se, je
kakor plavati proti toku, za hip se
ustaviš in že te odnese nazaj. Zato
se danes še veliko raje učim kot
takrat, predvsem iz izkušenj, ki mi
jih naproti prinaša življenje samo.

ALUMNI

Tehniška gimnazija
S šolanjem na Tehniški gimnaziji
sva bila zelo zadovoljna, saj nam je
nudilo kvalitetno pridobivanje znanja
in obenem uspešno treniranje atletike. Glavni krivci za dobro počutje
na šoli so bili prav profesorji, ki so
imeli izreden posluh za usklajevanje
šole in športa. Tehniška gimnazija je
bila res prava izbira, saj nam je dala
dobro predznanje za nadaljnji študij
in uspešno športno kariero.

Zdravstvena šola
V času šolanja na Srednji zdravstveni šoli sem pridobila vrednote, ki jih
mora imeti delavec, ki dela z bolnikom:
zanesljivost, natančnost,
doslednost, točnost, urejenost in
omikanost. Po tretjem letniku sem
začutila v sebi, da zmorem nekaj
več kot je delo medicinske sestre,
zato sem se začela pripravljati na
diferencialne in sprejemne izpite
za
medicinsko fakulteto.
Študij
medicine sem z lahkoto in veseljem
končala v rednem roku. Med kolegi
sem bila opažena, ker sem imela veliko znanja iz medicinske stroke, kar
mi je pomagalo pri hitrejšem napredovanju študija medicine.
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Mitja in Mateja Kosovelj, vrhunska
tekmovalca v gorskem teku.

Katja Šoštarič-Likar - doktor medicine,
specialist pediater

ALUMNI

Elektrotehniška in
računalniška šola
Kot slepec gre človek v prihodnost in
tako sem pred petnajstimi leti prišel
na Elektrotehniško in računalniško
šolo – iz ljubezni do glasbe. Mislil
sem namreč, da se bom tu naučil
vse o ojačevalcih, tonski tehniki in
mešalnih mizah … motil sem se.
Treba se je bilo predvsem znajti,
imeti iniciativo in biti ustvarjalen.
To je skupno, ne samo umetnosti
in tehniki, ampak življenju nasploh.
Vsega tega pa sem se naučil že na
srednji šoli.

Biotehniška šola

Borja Bolčina, kitarist skupine Zaklonišče
prepeva

Irena Ravbar Kovačič, Oštirjeva kmetija

Živim in delam na kraški kmetiji z večstoletno živinorejsko in
vinogradniško tradicijo.
Moja želja je vedno bila nadaljevati,
kar so začeli že moji dedje in babice,
ter slediti novostim. Znanje, ki
sem ga pridobila z izobraževanjem
na kmetijsko-živilski šoli, mi daje
strokovno osnovo za nadaljnje delo
ter reševanje vsakodnevnih težav in
izzivov na kmetiji.
Tradicija, znanje, velika ljubezen do
Krasa ter visoka kakovost izdelkov so
vzrok, da smo danes uspešna kmetija z vrsto dejavnosti (prašičereja,
predelava
suhomesnatih
izdelkov po starih domačih receptih,
vinogradništvo, vinarstvo). Vključeni
smo v dva konzorcija: v konzorcij
proizvajalcev kraškega pršuta ter
v konzorcij pridelovalcev kraškega
terana.
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Splošne informacije
Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod,
katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.
Sedež centra: CANKARJEVA 10, 5000 NOVA GORICA
Spletna stran: www.scng.si
E-pošta:
sc@scng.si
Centrala:
05 620 57 00
Faks:
05 330 87 20

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
E-pošta: vss@scng.si
tel.: 05 620 57 70
ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
tel.: 05 620 57 04
GIMNAZIJA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA
tel.: 05 620 57 71
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
tel.: 05 620 57 02
BIOTEHNIŠKA ŠOLA
tel.: 05 620 57 40
lokacija šole in dijaškega doma: Ulica Padlih borcev 26,
Šempeter pri Gorici
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
tel.: 05 620 57 15
Fax.:05 620 57 74
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA
tel.: 05 620 56 00
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