
 

C4 virtualna mobilnost s sklepnim dogodkom projekta: Sejmom poklicev prihodnosti 

 

   V prihajajočih dneh bo šolska Erazmus+ ekipa organizirala zadnjo mobilnost, ki bo tudi tokrat 
potekala virtualno, saj se naši finski partnerji zaradi organizacijskih težav niso odločili za fizičen 
obisk. Vse aktivnosti bodo potekale na PŠ Lavrica. 

   V petek, 20. 5. 2022, bomo v sodelovanju z zavodom Vsak nadaljevali z nadgradnjo 
programiranja mikrokrmilnikov (micro:bit), s katerimi smo se ukvarjali že na mobilnosti C2 v 
septembru 2021. Učenci bodo programirali kompleksnejše naloge, kot je komunikacija dveh 
mikrokrmilnikov preko radijskega ter Bluetooth signala.  

   Prav tako bomo izvedli delavnice programiranja semaforjev z mikrokrmilniki Arduino. Cilj le-te 
je spoznavanje mikrokrmilnika, povezovanje z žarnicami LED in učenje osnov programiranja v 
okolju s kompleksnejšo sintakso, pri čemer udeleženci delavnice samostojno izdelajo in 
sprogramirajo semaforje, da se prižgejo kot na pravem križišču. 

   V ponedeljek, 23. 5. 2022, bomo v sodelovanju s podjetjem TovarnaTech obravnavali uvod 
v 3D modeliranje in 3D tisk. Učenci bodo spoznali, kaj je 3D model, katere tovrstne modele 
poznamo, kako jih ustvariti in kaj z njimi početi. Nato se bomo osredotočili na osnove 3D tiska, 
spoznali različne tipe tiskalnikov, pripravo 3D modela za tisk, krmiljenje 3D tiskalnika z ukazi in 
opazovanje 3D tiskalnika pri delu. 
 
   Učenci se bodo naučili ustvariti preprost 3D model v programu SketchUp, na podlagi naloge 
predmeta Tehnika: iz tlorisa, narisa in stranskega risa bodo ustvarili 3D model. Nato bodo izbrane 
modele tudi 3D natisnili. 

   Četrtek, 26. 5. 2022, je namenjen pripravi in izvedbi Sejma poklicev prihodnosti, kjer 
bodo učenci predstavili, kaj so se naučili v projektu. Predstavili bodo poklice prihodnosti, 
kompetence, potrebne za njih, rezultate projekta ter preizkušali digitalno tehnologijo v praksi. K 
sodelovanju smo povabili tudi različna podjetja in institucije, ki delujejo na področjih, ki jih 
naš projekt obravnava. 

   Tega dne se bodo učenci v dopoldanskem času naučili še kako zajeti 3D model, najprej s 
prenosnim laserskim skenerjem, potem pa še fotogrametrično; kako s svojim telefonom posneti 
več slik iz različnih zornih kotov in jih s preprostim programom sestaviti v 3D model. Ogledali si 
bomo, kako poteka Motion Capture, zajem gibanja, upravljanje lastnega avatarja za premikanje po 
prostoru in hologram. 

   Ustvarili bomo sobo OŠ Škofljica na platformi Mozilla HUBS, ki omogoča tele prezenco, kot npr. 
Zoom ali Skype, kjer ima vsak sodelujoči svojega avatarja za premikanje po prostoru s prostorskim 
zvokom, dosegljiv tako z VR očali kot z računalnikom. 

   V popoldanskem času bo v telovadnici PŠ Lavrica potekal Sejem poklicev prihodnosti, kjer bodo 
obiskovalci spoznali vsebino in rezultate celotnega Erazmus+ projekta z naslovom Gradimo 
temelje za skupno prihodnost. Atraktivne pa bodo tudi delavnice naših gostov: 

- TovarnaTech: preizkušanje virtualne resničnosti na VR očalih, 3D skeniranje in 3D printanje; 
- Zavod Vsak: programiranje mikrokrmilnikov; 
- Inštitut 4.0: prikaz delovanja lego robotov; 
- Tehnološki park: preizkušanje VR očal; 
- Robotex Lego Robotika; 
- Institut Jožefa Stefana: prikaz programiranja in delovanja NAO robota. 
 



   Na sejmu pa se nam bosta pridružila tudi ravnatelj g. Roman Brunšek ter župan g. Ivan Jordan, 
ki bosta otvorila okroglo mizo, na kateri bodo gostje in učenci razpravljali o poklicih prihodnosti ter 
njihovih vzgojno-izobraževalnih izzivih.  
 
   Vabljeni, da se nam na sejmu pridružite v čim večjem številu, saj je bilo v pripravo sejma 
vloženo veliko truda. 
 
Lep pozdrav 
 
Vaša Erazmus+ ekipa 
 

Urnik dejavnosti za C4 mobilnost ter Sejem poklicev prihodnosti 
 

 
petek, 20. 5. 2022 ponedeljek, 23. 5. 2022 četrtek, 26. 5. 2022  

DELAVNICE –  

1. učni dan 
Zavod Vsak 

DELAVNICE –  

2. učni dan 
TovarnaTech 

 

DELAVNICE – 3. učni dan 

TovarnaTech 
SEJEM POKLICEV 

 

8.30-9.15 Priprava na sejem: 
priprava zbirnika 

poklicev prihodnost 

Priprava na sejem: Priprava 
potrebnih kompetenc za poklice 

prihodnosti 

Priprava sejemskega prostora 

9.15-9.30 MALICA MALICA MALICA 
9.30-10.15 Priprava na sejem: 

priprava zbirnika 

poklicev prihodnost 

Priprava na sejem: Priprava 
potrebnih kompetenc za poklice 

prihodnosti 

Priprava na sejem: 
- predstavitve poklicev prihodnosti in 

kompetenc,  
- priprava rezultatov projekta,  

- beleženje vtisov, 
- vrednotenje projekta. 

10.25-11.10 Delavnice – 

programiranje 

mikrokrmilnikov 

Delavnice -  
3D modeliranje in 3D tisk 

11.10-11.55 Delavnice Delavnice Delavnice - TovarnaTech  
12.00-12.30 KOSILO KOSILO KOSILO 

12.30-13.15 
+ 15 min 

Delavnice 
**Ankete  

Delavnice 
**Ankete  

12.30-14.00 Delavnice - 
TovarnaTech  

   
14.00-14.30 odmor   

 

 

 

 

 

 

14.30 ZAČETEK SEJMA IN 

DELAVNIC ZA OBISKOVALCE: 
1. TovarnaTech: uporaba tehnologij 

digitalnih resničnosti v praksi 

(nadaljevanje) 
2. Zavod Vsak (Arduino semaforji) 

3. OŠ Škofljica, Ekipa 1 - Predstavitev 
poklicev v SLO in na FIN 

OŠ Škofljica, Ekipa 2 - Predstavitev 

tehničnih kompetenc 
OŠ Škofljica, Ekipa 3 - Predstavitev ne 

tehničnih kompetenc 
4. Inštitut 4.0 

5. Tehnološki park 
6. Robotex Lego Robotika 
7. Institut Jožef Stefana 

16.45 Nagovor ravnatelja/župana 

17.00 Okrogla miza 

18.00 Preizkus virtualne 
tehnologije 

**Ankete za udeležence sejma 

 


