
RaST – razvojno središče talentov 
 

Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu 
“Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene” in 
mu zagotovilo financiranje do septembra 2020.  

Cilji projekta:  

• vzpostaviti središče, ki bo skrbelo za delo z nadarjenimi dijaki v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija; 

• zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki in pripravo ter uresničevanje 
njihovih individualnih načrtov dela; 

• razvijati področje nadarjenosti dijakov z organizacijo strokovnih posvetov. 

Projekt je namenjen dijakom, ki so »preverjeno nadarjeni«. To pomeni, da imajo vidne 
dosežke na tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen 
interes in dosežke (za določene teme) pri pouku in izven njega. Projekt sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

Naša šola je bila v lanskem šolskem letu na razpisu izbrana na dveh področjih – na področju 
tehnike in naravoslovja. V okviru projekta RaST smo najprej izvedli strokovno ekskurzijo v 
tovarno BMW Dingolfing in KUKA Roboter Augsburg. Dijaki so bili seznanjeni s 
tehnologijo industrije 4.0. Ogledali so si proizvodnjo ter aktivno sodelovali na simpoziju, ki je 
predstavil najnovejše tehnologije, kot so kooperativni robot, sinhrono delovanje več robotov 
in inteligentno samodejno proizvodnjo z uporabo tehnologije 4.0 na realnih objektih.  

V drugem delu so dijaki razvijali reševalnega robota. Robot je bil razvit za raziskovanje in se je 
uvrstil na svetovno prvenstvo RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge z 
močno mednarodno udeležbo.  

Druga skupina nadarjenih dijakov je intenzivno sestavljala in programirala samodejne postaje 
MPS. Tako so dijaki nadgradili svoje znanje na področju pnevmatike, procesne vizualizacije ter 
veščin v programskem okolju TIA15. Pri svojem delu so gradili postajo s posamičnimi 
pnevmatskimi komponentami, povezovali elektro-pnevmatske sklope v sistem, programirali 
ter implementirali pnevmatski sistem. Pri tem so se povezali s profesorico matematike, ki jim 
je svetovala in pomagala pri izračunu posameznih komponent. V okviru sodelovanja so se 
dijaki udeležili tudi matematičnega tekmovanja Kenguru.  

Ob tehničnih spretnostih, ki so jih dijaki pridobili, je bilo nadvse pomembno ekipno delo. Jasno 
smo določili cilje in obveznosti posameznika in ekipe. Učitelji so bili v vlogi tutorja/mentorja in 
so ekipo usmerjali. Pomembno je namreč, da mladi navdušenci svoje delo ponotranjijo in tako 
pridobijo notranjo motivacijo, ki je bistvena za strokovno in osebnostno rast posameznika. Pri 
delu smo uporabili tudi različne metode za snovanje idej in ideje intenzivno vključevali v razvoj. 
Dijaki so bili v simuliranem delovnem okolju vključeni v mešane skupine s strokovnjaki na 
področju industrije 4.0.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgvvf7LjgAhUB2aQKHXTMDiMQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.projekt-rast.si%2F&usg=AOvVaw2FfabUzczPdlfxCwT45ZrK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgvvf7LjgAhUB2aQKHXTMDiMQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.projekt-rast.si%2F&usg=AOvVaw2FfabUzczPdlfxCwT45ZrK


V šolskem letu 2018/2019 smo si v okviru projekta zadali nov izziv z naslovom Sinergija 
tehnološke kreativnosti in virtualne prihodnosti 2020. 
 

Živimo namreč v času podnebnih sprememb. Posledično se globalno dogajajo naravne nesreče 
kot posledica orkanov, poplav, požarov in podobno. V ta namen se razvijajo reševalni mobilni 
roboti. Razvili in nadgradili bomo strokovne vrednote na višji ravni: odnos do dela, 
samoiniciativnost, poslovna komunikacijo, entuziazem, ustvarjalnost, digitalne spretnosti in 
inovativnost ter v proces vključili tudi umetnost, oblikovanje ter VR-tehnologije. Glede na 
povratno informacijo s strani delodajalcev le-ti na začetku ne potrebujejo kadra s 
poglobljenimi strokovnimi znanji, ampak zaposlenega, ki izkazuje tako osnovne strokovne 
kompetence kot vrednote. Ustvarili bomo sinergijo tehnološke kreativnosti in virtualne 
resničnosti za napredek in dobrobit digitalne družbe prihodnosti. 
 
Cilji aktivnosti:  
- razvoj kompetenc digitalizacije in inovativnosti v skladu EU usmeritvami; 
- razvoj kreativnosti v tehniki in tehnologiji - povezava umetnosti, tehnologije in virtualne 
resničnosti; 
- motivacija nadarjenih dijakov s posebnimi potrebami (aspergerjev sindrom), ki imajo smisel 
za oblikovanje ter umetnost; 
- razvoj robota za reševanje po naravnih nezgodah ter uporaba VR-tehnologij; 
- udeležba na svetovnem prvenstvu RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots 2019, 
Sydney. 
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