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ZAKAJ NA [OLSKI CENTER VELENJE?
Ker imamo odlične šole. Ker imamo
strokovne in prizadevne učitelje. Ker
smo vrhunsko opremljeni. Ker je pri nas
na prvem mestu DIJAK!
Draga devetošolka, dragi devetošolec,
spoštovani starši!
Pred vami je ena najpomembnejših življenjskih odločitev.
»Kaj želim v življenju početi/delati? Kaj želim
postati? Za kakšen poklic se usposobiti?
Katera šola, kateri program je zame pravi?«
Zahtevna vprašanja, zlasti v času negotovih
razmer ter hkrati hitrih sprememb in vseprisotnih novih tehnologij, ki se razvijajo
hitreje kot kdaj koli prej. A vsak izziv je tudi
priložnost!
Podjetja iščejo in bodo iskala ambiciozne,
delavne, kreativne mlade sodelavce predvsem na področjih, za katera izobražujemo na Šolskem centru Velenje. Področja
rudarstva, strojništva, okoljevarstva, mehatronike, elektrotehnike, računalništva in
informatike, ekonomije, gostinstva in turizma so tista, ki jih podjetja v ožjem in širšem
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okolju najbolj izpostavljajo. Kadre bodo
iskali na vseh nivojih, od nižjega poklicnega do višješolskega izobraževanja. Pridobili boste znanja za delovna mesta, ki se
bodo odpirala.
Bodoči gimnazijci, pred vami so štiri
pomembna leta, v katerih boste razvili osebnost in mnoge potenciale – jezikovne,
naravoslovne, družboslovne, športne,
umetniške … – do nivoja, ki vam bo
omogočil izbrati katerikoli študij in poklic.
Gimnazija vam odpira vrata v svet in vas
pripravi, da se tam dobro znajdete.
Z gospodarstvom vseskozi partnersko
sodelujemo, z njegovo pomočjo posodabljamo programe, opremo in znanje.
Sodelujemo v mnogih domačih in mednarodnih projektih. V okviru projektov mobilnosti omogočamo našim dijakom in
študentom nekajtedenska izobraževanja
in prakso v tujini. Projektno delo, projektni
tedni, strokovne ekskurzije, različna tekmovanja, start up vikendi, mladi raziskovalci, šport, zborovsko petje in glasba so
stalnica vseh naših programov in šol.
Janko Pogorelčnik,
direktor ŠC Velenje
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Oglejte si filmski sprehod
skozi našo mavrico znanja
- predstavitev.

Oglejte si predstavitev šole na
televiziji - povezava.

Oglejte si zgodovino šole
- povezava.

Gimnazija
SPLO[NA GIMNAZIJA

Program srednjega splošnega
izobraževanja
Gimnazija je hram učenósti, je tudi šola
za življenje, je tkanje večnih prijateljstev,
čas nepozabnih izkušenj, preizkušenj, poskušanj … pomembna štiri leta odraščajočega človeka.
Ko se mlad človek na prehodu iz osnovne
v srednjo šolo odloča za splošno gimnazijo, najverjetneje razmišlja o tem, da bo

čez nekaj let prestopil tudi vrata univerze … kajti splošna gimnazija je zagotovo
vstopnica v ta svet čudes in raziskovanja.
Gimnazija daje širino, zastavlja vprašanja, odpira neskončne možnosti, pomaga
razvijati intelekt v smeri, ki dijaku najbolj
leži in kjer se lahko kasneje najbolj najde
in mu to omogoči opravljanje sanjskega
poklica. Vsak si želi, da najde pravo pot
… nekdo jo prej, nekdo kasneje. Gimnazi-
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ja nudi vso širino in skrbi za lačen um, za
umetniško dušo, za zdrav duh v zdravem
telesu, za celosten pregled veščin in
znanj, ki jih je mogoče poglabljati kasne-

je, ko pride odločitev o študiju.
Vse to nudi Gimnazija Velenje – posveča
se skupinam in seveda tudi posamezniku,
ki pokaže večji interes in štrli iz povprečja, ter posamezniku, ki mu določeno
področje povzroča preglavice, ponuja
možnost izraziti mnenje, pokazati talent
na različnih področjih, uživati v kulturi in
še marsikaj …
Polonca Glojek, učiteljica
Vpis na srednjo šolo je ena najpomembnejših odločitev, ki jih morate kot bodoči
dijaki sprejeti – torej, kam se vpisati?
Odločitev, s katero ne boste zgrešili, je
splošna gimnazija. Če si ambiciozen,
delaven, kreativen in bister, se boš znašel
v družbi sebi enakih – v družbi, ki ti jo

ponuja splošni oddelek Gimnazije Velenje. To pa seveda ni vse, kar ponuja.
Ponuja tisoče priložnosti, da se dokažeš
na raznih področjih, od družboslovnih in
naravoslovnih tekmovanj, pevskega zbora, sodelovanja pri raznih projektih do raziskovalnih nalog ipd. Spodbujamo kreativo in smo prav tako odprti za nove ideje
in predloge. Posvečamo se splošnemu
izobraževanju, torej znanju, ki ga pridobimo skozi štiri leta in ga lahko koristno uporabimo ne le za maturo, temveč tudi za
kasnejši univerzitetni študij. Za razliko od
poklicnih in strokovnih srednjih šol gimnazija svojim dijakom omogoča ustrezno
pripravo za vse študije. Lahko rečemo,
da usposablja bodoče biologe, zdravnike,
arhitekte, kemike, farmacevte, sodnike,
novinarje, profesorje ... Pa da ne boste

sedaj mislili, da se samo učimo … znamo
se tudi kar precej zabavati. Organiziramo
razne prireditve, športne dneve, tehnične
in naravoslovne dneve, na zelo zabaven
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način praznujemo razne svetovne dneve, praznično okrašujemo šolo, imamo
valentinovo pošto, Pikine delavnice ... če
povzamem: na naši šoli se vedno nekaj
dogaja! Veliko tudi potujemo, zadnje čase
seveda manj zaradi izrednih razmer, vendar smo se lani udeležili kar nekaj umetniških enodnevnih in celo večdnevnih
ekskurzij, zelo popularna je vsakoletna
božična ekskurzija, ki se je lani odvijala
v Bratislavi.
Altina Lami, dijakinja

GIMNAZIJA S [PORTNIM ODDELKOM
Program srednjega splošnega
izobraževanja

ter dosegajo dobre športne dosežke.
Ob vpisu v športni oddelek potrebujejo
dijaki spričevalo o končani osnovni šoli,
zdravniško potrdilo, potrdilo o registraciji

nacionalne panožne zveze, potrdilo o
registraciji v klubu ter izjavo trenerja o
sodelovanju s šolo. Za usklajeno sodelovanje med šolo, starši in trenerji pa skrbita ravnateljica ter športna in pedagoška

Športni oddelek je primeren za vse dijake
športnike, ki si želijo učinkovito usklajeva-

ti šolske in športne obveznosti, da lahko
uspešno končajo gimnazijski program
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koordinatorka. To je gimnazijski program,
ki je poleg rednega pouka v letih šolanja
obogaten s tremi šolami v naravi: jesensko, zimsko in poletno, kjer dijaki spoznajo
tudi druge športne panoge, ki jih izvedemo med poukom športne vzgoje ali v šoli

v naravi: namizni tenis, plezanje, badminton, ples, borilni športi, tenis, lokostrelstvo, smučanje, drsanje, pohodništvo,
potapljanje, plavanje, veslanje, jadranje
in drugi športi, s katerimi je mogoče širiti
gibalne spretnosti in znanje. Organiziramo tudi predavanja na temo dopinga,
prehrane, športnih poškodb in psihološke
priprave ter fizioterapevtske storitve. Med

jutranjo športno vzgojo pa se dijakom
omogoči, da opravijo jutranji trening s
svojim klubskim trenerjem v prostorih
šole ali v matičnem klubu. Športni oddelek tako nudi izjemno priložnost za širok
razvoj dijakov športnikov in vzpodbuja
pozitivne medsebojne odnose.
Morena Pergovnik, profesorica
Želela sva se vpisati na gimnazijo. Ko
sva na informativnem dnevu izvedela,
da športni oddelek Gimnazije Velenje
omogoča vrhunsko usklajevanje trenin-
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gov z opravljanjem šolskih obveznosti,
sva bila prepričana, da je to prava izbira. Šola nam v športnem oddelku poleg
rednega pouka in treningov med športno
vzgojo ponuja tudi možnost individualne
učne pomoči v primeru daljših odsotnosti
zaradi tekmovanj in poškodb ali težje učne

pešno opraviti še maturo in se vpisati na
željeno fakulteto.
Kaja Česko, dijakinja
in Miha Kastelec, dijak

UMETNI[KA GIMNAZIJA
LIKOVNA SMER

Program srednjega splošnega
izobraževanja

snovi. Vsa preverjanja in ocenjevanja pa
so seveda napovedana in dogovorjena. Iz
vseh šol v naravi imava same lepe spomine. Jesenska šola v naravi v prvem letniku še posebej izstopa, saj smo se takrat
spoznali v bolj sproščenem okolju in ne
samo v šolskih klopeh. Omembe vredno
je smučanje v Heilligenblutu, saj smo imeli s tem priložnost obiskati tuja smučišča
ter smučati s prijatelji. Zelo lepe spomine
pa imava tudi na ekskurzijo v Ljubljano,
kjer smo v Olimpijskem muzeju izvedeli
nekaj o zgodovini slovenskega športa ter
pod drobnogledom spoznali človeško telo
na razstavi teles. Za konec si želiva us-
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reč omogoča vpis na katerokoli fakulteto.
Danes, ko se vse okrog nas spreminja
v digitalizirane podobe in sporočila, so

Tisti, ki radi rišejo, slikajo, ustvarjajo kipe,
fotografirajo, ustvarjajo filme, bodo zagotovo prepoznali, da jim je ta program
pisan na kožo. V njem je veliko časa in
prostora za kreativnost in ustvarjalnost.

Ne pozabimo, to je gimnazijski program
za družboslovce, ki je likovno obarvan.
Torej ni program le za tiste, ki nameravajo iskati svoj poklic v tej smeri, temveč
za vse, ki ljubijo ustvarjanje. Opravljena
splošna matura ob koncu programa nam-

znanja, izkušnje in veščine likovnega
tako dragocena ob vsej širini, ki jo ponuja
gimnazija.
mag. Željko Opačak, profesor
Likovna smer je primerna za vse nadobudne ustvarjalce, ki se radi z umetnostjo ukvarjajo v prostem času in jih veseli ustvarjanje tudi med poukom. Tu se

naučiš osnov risanja, kompozicije in še
mnogo znanj, ki ti pridejo prav v življenju.

Gimnazija
Program je bolj družboslovno obarvan,
zato imamo nekoliko manj naravoslovnih
predmetov (npr. nimamo kemije). Omembe vredne so tudi umetniške ekskurzije,
na katerih smo večkrat obiskali prestolnice umetnosti in tako v živo videli dela
evropskih mojstrov.
Katja Klinc, dijakinja

UMETNI[KA GIMNAZIJA
GLASBENA SMER

Program srednjega splošnega
izobraževanja
Program je namenjen mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje nadgraditi
na srednji stopnji glasbenega šolanja.
Namenjen je vsem, ki želijo svojo poklicno usmeritev uresničiti v glasbi, pa tudi

tistim, ki svoje poklicne usmeritve še nimajo izoblikovane in jih zanima z glasbo
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obogaten gimnazijski program. Program
izvajamo v sodelovanju z glasbeno šolo
Velenje, ki velja za eno najkvalitetnejših
slovenskih glasbenih šol. Dobro je opremljena z inštrumenti in specializiranimi

učilnicami, na njej pa poučuje kvaliteten
učiteljski kader. Program ponuja vzpodbudno kulturno okolje in veliko možnosti
za sodelovanje in ustvarjanje.
dr. Urška Šramel Vučina, učiteljica

Glasbena smer je namenjena vsem mladim nadobudnim glasbenikom, ki želijo
svoje glasbeno izobraževanje nadaljevati
na srednješolski stopnji. Glasba pred-

stavlja pomemben del izobrazbe, česar
se na glasbeni gimnaziji močno zaveda-

mo. V standardni gimnazijski program
je dodan pouk inštrumenta oz. petja in
seveda vse, kar spada zraven – solfeggio, glasbeni stavek, zgodovina glasbe,
komorna igra, zbor, orkester … Komur je
glasba drugi jezik, se lahko v omenjenem
programu veliko nauči tako pri pouku kot
na raznih koncertih, opernih predstavah,
strokovnih ekskurzijah po pomembnih
glasbenih prestolnicah (Ljubljana, Dunaj,
Gradec, Zagreb …).
Hana Žličar, dijakinja
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