LETNI DELOVNI NAČRT ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI
šolsko leto 2020/21
(priloga k LDN šole OŠ Kungota za šolsko leto 2020/21)

V šolskem letu 2013/14 smo se vključili v nacionalni projekt Dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci. Na osnovi medsebojnega sodelovanja in ugotavljanja trenutnega stanja delovanja šole na
področju dela z nadarjenimi, v sodelovanju z OE Zavoda za šolstvo Maribor, smo opredelili naslednje naloge oziroma cilje, ki jih glede na ugotovitve prepoznavamo kot priložnosti za delo z
nadarjenimi in dvig kakovosti znanja in jim želimo slediti:


oblikovanje programa dela z nadarjenimi, ki je vključen v razvojne in izvedbene načrte šole (LDN),



sistematično ugotavljanje interesov učencev in oblikovanje ponujenih dejavnosti na osnovi pričakovanj učencev,



sistematična proučitev možnosti za hitrejše napredovanje otrok,



učitelji v svojih programih za delo z nadarjenimi opredelijo, kaj in kako bodo vrednotili napredek,



upoštevanje časa za izobraževanje in pripravo INDEP v okviru letne obveze strokovnih delavcev (doprinos ur),



spremljanje, sprotna evalvacija in izpopolnjevanje kakovosti procesov za odkrivanje za delo z nadarjenimi.

Pri oblikovanju internega načrta šole nam kot osnova služi tudi Koncept – odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, ki je bil sprejet na 25. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 11.
2. 1999.
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NAČELA ZA DELO Z NADARJENIMI:

−

širitev in poglabljanje temeljnega znanja,

−

hitrejše napredovanje v procesu učenja,

−

razvijanje ustvarjalnosti,

−

uporaba višjih oblik učenja,

−

uporaba sodelovalnih oblik učenja,

−

upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,

−

upoštevanje individualnosti,

−

spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,

−

skrb za celostni osebnostni razvoj,

−

raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,

−

uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,

−

skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,

−

ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.
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PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI IN NOSILCI (IZVAJALCI) AKTIVNOSTI
TRIADA

OBLIKE IN DEJAVNOSTI

prva

●

druga

KDO

notranja diferenciacija:

- učitelji,

- individualne zadolžitve učencev,

- učitelji PB,

- individualiziran pouk,

- svetovalna služba

- kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela,

- mentorji (šolski in zunanji),

- posebne domače zadolžitve;

- knjižničar,

●

dnevi dejavnosti,

- vodstvo šole,

●

interesne dejavnosti,

- glasbena šola in druge javne umetniške šole;

●

hitrejše napredovanje,

●

dodatni pouk;

●

notranja diferenciacija (oblike so enake kot v prvi tradi),

-

učitelji,

●

fleksibilna diferenciacija:

-

svetovalna služba,

- dodatni pouk,

-

mentorji (šolski in zunanji),

- individualizirani programi za delo z nadarjenimi,

-

knjižničar,

- vzporedni programi (pull-out),

-

vodstvo šole,

- obogatitveni programi (sobotne šole, itd.);

-

glasbena šola in druge javne umetniške šole;

●

športne in kulturne sekcije,

●

interesne dejavnosti,

●

dnevi dejavnosti,

●

kreativne delavnice,

●

raziskovalni tabori,

●

priprava za udeležbo na tekmovanjih,

●

programi za razvijanje socialnih spretnosti,
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●

programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske

delavnice),

tretja

●

hitrejše napredovanje,

●

osebno svetovanje učencem in staršem;

●

notranja diferenciacija (oblike so enake kot v prvi triadi),

-

učitelji,

●

fleksibilna diferenciacija:

-

svetovalna služba,

-

dodatni pouk,

-

mentorji (šolski in zunanji),

-

individualizirani programi za delo z nadarjenimi,

-

knjižničar,

-

vzporedni programi (pull-out);

-

Zavod RS za zaposlovanje,

●

delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred),

-

vodstvo šole,

●

izbirni predmeti,

-

glasbena šola in druge javne umetniške šole.

●

seminarske naloge,

●

raziskovalne naloge,

●

športne in kulturne sekcije,

●

obogatitveni programi,

●

interesne dejavnosti,

●

dnevi dejavnosti,

●

kreativne delavnice,

●

raziskovalni tabori,

●

priprava za udeležbo na tekmovanjih,

●

programi za razvijanje socialnih spretnosti,

●

programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske
delavnice),

●

hitrejše napredovanje (izjemoma),

●

osebno svetovanje učencem in staršem,
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●

svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.

NAČRT OŠ KUNGOTA ZA DELO Z NADARJENIMI V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Naloge

Nosilci in sodelavci

čas

Pripravijo se programi za različna predmetna področja, ki se

učitelji, mentorji, koordinator, vodstvo

september 2020

Izvedba programov po področjih

učitelji, mentorji

vso šolsko leto

Preglednost izvedenih aktivnosti

učitelji izvajalci, vodstvo

sprotna in končna evalvacija – junij 2021

Evalvacija dela z nadarjenimi

učitelji izvajalci, koordinator, vodstvo

junij 2021

Ovrednotenje ur učitelja izvajalca (načrtovanje, izvedba, učinek)

vodstvo

junij 2021

Za izrazito nadarjene učence na določenem področju se po

razrednik in/ali učitelj oziroma nosilec predmeta

upoštevanje individualnih posebnosti otrok/ vso šolsko leto

učitelj, razrednik, SD, vodstvo šole

upoštevanje individualnih posebnosti otrok/vso šolsko leto

Vključenost posebnosti akceleracije v individualizirani program

učitelj, razrednik, SD, vodstvo šole

stalna naloga

Spremljanje napredka, udeležbe na tekmovanjih in

učitelj mentor

stalna naloga

SD, učitelji

stalna naloga

oblikujejo v skupni dokument šole – priloga LDN

potrebi omogoči opravljanje razrednega izpita
Za izrazito nadarjenega ali zainteresiranega otroka se izvede
koordinacija z učiteljem, ki določen predmet poučuje v višjem
razredu

ovrednotenje rezultatov tekmovanj
Izpopolnjevanje kakovosti prepoznavanja in identifikacije
nadarjenih
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DEJAVNOSTI Z OPREDELJENIMI ČASOVNIMI ROKI ZA UČENCE druge in tretje triade ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Dejavnosti

CILJNA SKUPINA (posameznik,

KDAJ (tedensko, mesečno, po

TRANSPARENTNOST

razred, interesna dejavnost,

dogovoru, projektno itd.)

DEJAVNOSTI (udeležba na

skupina učencev itd.)

IZVAJALEC

tekmovanju, raziskovalna naloga,
sodelovanje na natečaju, šolske
prireditve, razstave, sodelovanje
s krajem itd.)
NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE

notranja diferenciacija

posameznik, skupina učencev od 6.

dnevno

pouk, udeležba na tekmovanjih

učitelj pri pouku

6., 7., 8. in 9.razred

dodatni pouk MAT

sodelovanje na tekmovanjih

8. in 9. razred

tedensko

tekmovanja

Suzana Čavka Divčić

naravoslovne delavnice – EKO TABOR

7. razred

enkratni dogodek

HS Gamlitz

Suzana Čavka Divčić

akvaristika

7.–9. razred

projektno

pouk

Suzana Čavka Divčić

dan Zemlje

1.–9. razred

projektno

razstava

Suzana Čavka Divčić

Likovno snovanje 123

3. triada, interesna dejavnost

tedensko ali po dogovoru

udeležba na tekmovanju

Marko Šebrek

tekmovanja – TJA

3. triada

po dogovoru

tekmovanje

učitelji TJA

po dogovoru

sodelovanje med družboslovjem in

Suzana Čavka Divčić

do 9. razreda
priprava na tekmovanja:
logika, kenguru
dodatni pouk
(biologija, kemija)

naravoslovni dan

naravoslovjem
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DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO PODROČJE
EPI Reading Badge (angleška bralna

2. in 3. triada

celo šolsko leto

test – šolsko tekmovanje

učitelji TJA

posameznik, skupina učencev

tedensko

tekmovanje:

Dušanka Vake

značka)
dodatni pouk

Cankarjevo tekmovanje
Cankarjevo tekmovanje

vse triade

po dogovoru

tekmovanje

učitelji SLO

Prešernov natečaj

vse triade

po dogovoru (v obdobju od

izdelki učencev (likovni in literarni),

knjižničarka,

oktobra do konca januarja;

udeležba na šolski prireditvi

razredne učiteljice

zaključek februarja)

učitelji SLO
Marko Šebrek

Bralni maraton

posamezniki – pesniki

začetek oktobra 2020

prireditev ZPM MB Bralni maraton

knjižničarka M. Vdovič

Bralna značka

vse triade

sodelovanje v bralni sezoni

knjižničarka M. Vdovič

Literarni pogovor v knjižnici

3. triada

po dogovoru

pogovor o prebranem

knjižničarka M. Vdovič

novinarska dejavnost

2. in 3. triada

po dogovoru

prispevki

Mojca Cekić

zgodovinsko tekmovanje

9. razred

nemško bralno tekmovanje Bücherwurm

6.–9. razred

vse šolsko leto

test – šolsko tekmovanje

Karin Blas Hameršak

tekmovanje - nemški jezik

9. razred

Po dogovoru

test – šolsko tekmovanje

Karin Blas Hameršak

ekskurzija v nemško govoreči kraj

4.–9. razred

2 x letno

ekskurzija

Karin Blas Hameršak

tekmovanje
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geografsko-zgodovinski krožek

7., 8. 9. razred

tedensko (ponedeljek, četrtek)

priprava na tekmovanje:

po dogovoru z učenci glede na

šolsko, področno, državno

Mari Karnet

urnik
zloženka - Od bunkerja do bunkerja

7. razred

Raziskovalno delo

7. razred

september, oktober

- projekt POGUM

Mari Karnet

Raziskovalna naloga Kulturna

Mari Karnet

dediščina – Papirnato cvetje
Mali simpozij, Pokrajinski muzej
Maribor
6., 7. in 9. razred

vse leto

raziskovalna naloga – Zgodbe iz

december

naših krajev – Osamosvojitev

Mari Karnet

Slovenije
razstava – vodenje po razstavi Ob

9. razred

Mari Karnet

30. obletnici osamosvojitve
Slovenije
učenci 6. razreda

november

Noč v muzeju

Mari Karnet

september

raziskovalno učenje pri pouku
zgodovine - zgodbe mojih staršev,
dedkov in babic o dogodkih ob
Osamosvajanju Slovenije

šolski časopis

učenci 6.–9.

september–maj

šolski časopis

Vake, Mulej, Cekić, Radujković
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MOTIVACIJSKO, VODSTVENO IN SOCIALNO EMOCIONALNO PODROČJE
šolske/krajevne prireditve, socialne

- razredi – učenci od 1. do 9.

veščine

razreda, starši

projektno

z LDN-jem šole predvidene

učitelji, ki imajo dodeljene

prireditve

posamezne prireditve

sodelovanje na Območnem

Nataša Novak Mulej

- interesne dejavnosti
- posamezniki
gledališki krožek, ciljna skupina

8. in 9. razred

enkrat tedensko oz. po potrebi

gledališkem
srečanju,transparentnost:
sodelovanje s krajem, udeležba na
gledaliških srečanjih, sodelovanje na
šol. prireditvah.
informiranje nadarjenih učencev o

nadarjeni učenci od

taborih za nadarjene, natečajih ipd.

5. do 9. razreda

šolska skupnost

interesna dejavnost posamezniki,

projektno

2 x mesečno

predstavniki razredov

sodelovanje na taborih za nadarjene

koordinator,

sodelovanje na natečajih

učitelji

- prenos informacij od učencev do

Mojca Cekić

učiteljev, vodstva šole

Tanja Hajnc

- sodelovanje med učenci

Nina Založnik

- sodelovanje s krajem, zunanjimi
sodelavci
- pano z informacijami
- spletna stran
Otroški parlament

interesna dejavnost posamezniki,

(v okviru šolske skupnosti)

predstavniki razredov

2 x mesečno

- vodenje delavnic pri razrednih urah

Mojca Cekić

- sodelovanje na Otroškem

Tanja Hajnc
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parlamentu v Mariboru
-spletna stran
recitatorski krožek

interesna dejavnost

projektno

Sodelovanje na šolskih prireditvah in

Dušanka Vake

radijskih urah.
šolske prireditve

1.–3. triada

po dogovoru

prireditev

učitelji

medšolsko sodelovanje

učenci od 5. do 9. razreda

november–december

delavnice

koordinator, učitelji, ki izvaja
delavnico

LDN nadarjeni OŠ KUNGOTA

5 | 18

DEJAVNOSTI Z OPREDELJENIMI ČASOVNIMI ROKI ZA UČENCE prve in druge triade ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Dejavnosti

CILJNA SKUPINA (posameznik,

KDAJ (tedensko, mesečno, po

TRANSPARENTNOST

razred, interesna dejavnost,

dogovoru, projektno itd.)

DEJAVNOSTI (udeležba na

skupina učencev itd.)

IZVAJALEC

tekmovanju, raziskovalna
naloga, sodelovanje na
natečaju, šolske prireditve,
razstave, sodelovanje s krajem
itd.)

notranja diferenciacija

posameznik, skupina učencev

dnevno

sodelovanje pri pouku, udeležba

učitelj

na tekmovanjih
Vesela šola

posameznik, skupina učencev

tedensko

tekmovanje

Nada Klasinc

dodatni pouk

posameznik, skupina učencev

tedensko

tekmovanje:

Jolanda Bikić

Prešernov natečaj

vse triade

po dogovoru

-

Cankarjevo

Vesna Repolusk

-

Kenguru

Nada Klasinc

-

Znam več

Katja Vezjak

-

Računanje je igra

izdelki učencev

učitelji SLO, knjižničarka, Marko
Šebrek

Cicivesela šola

1.do 3. razred

tedensko

tekmovanje

Vesna Repolusk
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DEJAVNOSTI Z OPREDELJENIMI ČASOVNIMI ROKI ZA UČENCE POŠ SPODNJA KUNGOTA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Dejavnosti

CILJNA SKUPINA (posameznik,

KDAJ (tedensko,

TRANSPARENTNOST DEJAVNOSTI (udeležba na

razred, interesna dejavnost,

mesečno, po dogovoru,

tekmovanju, raziskovalna naloga, sodelovanje na

skupina učencev itd.)

projektno itd.)

natečaju, šolske prireditve, razstave, sodelovanje

IZVAJALEC

s krajem itd.)
PSIHOMOTORIČNO, TEHNIČNO IN USTVARJALNO PODROČJE
posamezni učenci
Tehniški mojstri

Po potrebi

(nadarjeni na org. področju,

Opravljanje tehničnih nalog pri šolskih prireditvah

Erika Pahor

(tonski mojstri, lučkarji ...)

področju tehnike ...)
interesna dejavnost
Instrumentalni krožek

1x tedensko

in posamezni učenci

Prireditve v kraju,

(glasbeno nadarjeni)

Učne urice v vrtcu

interesna dejavnost

1x tedensko

Šolske prireditve,

Nada Lampret

Simona Šmajs

Nastop za vrtec

Gledališki krožek
Igrajmo se

Šolske prireditve,

Interesna dejavnost

1x tedensko

Šolske prireditve,

Polona Hrastnik

Nastop za vrtec
Plesna dramatizacija

Interesna dejavnost

1x tedensko

Šolske prireditve

Alenka Zadravec

Nastop za vrtec
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SPOZNAVNO – MISELNO PODROČJE
notranja diferenciacija

posameznik, skupina učencev

dnevno, priložnostno

udeležba na tekmovanjih

učitelji

(logika, Cankarjevo tekmovanje, mednarodni
Kenguru)
dodatni pouk

posameznik, skupina učencev

tedensko pred
tekmovanji

tekmovanje:
-

CANKARJEVO: 4.,5.

-

KENGURU: 1.- 5.

-

LOGIKA: 2.-5.

-

natečaji

Nada Lampret,
(razrednik)

MOTIVACIJSKO, VODSTVENO PODROČJE
Šolska skupnost

interesna dejavnost

1x tedensko

organizacija, vodenje različnih akcij na šoli

Erika Pahor

3. do 5. razred

tedensko 1x

Zeliščarski izdelki (krema, soli, čaji …), v sodelovanju

Barbara Plečko Oberčkal

z ID Šolski vrt.

Erika Pahor

Projekti:
RAP - Zeliščarstvo in obuditev
šolskega vrta
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DEJAVNOSTI Z OPREDELJENIMI ČASOVNIMI ROKI ZA UČENCE POŠ SVEČINA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Dejavnosti

CILJNA SKUPINA (posameznik,

KDAJ (tedensko, mesečno, po

TRANSPARENTNOST

razred, interesna dejavnost,

dogovoru, projektno itd.)

DEJAVNOSTI (udeležba na

skupina učencev itd.)

IZVAJALEC

tekmovanju, raziskovalna naloga,
sodelovanje na natečaju, šolske
prireditve, razstave, sodelovanje s
krajem itd.)
UČNO, MISELNO, SPOZNAVNO PODROČJE

Priprava za udeležbo na
tekmovanja:
●

Logika,

●

Cankarjevo,

●

Kenguru,

1. do 5. razred

●

Naravoslovna kresnička

1. do 5. razred

Katarina Kralj

●

Prešernov natečaj

1. do 5. razred

Bernarda Šlehta

2. do 5. razred

Darija Šildenfeld,
po dogovoru (pred tekmovanjem)

udeležba na tekmovanjih

Mihaela Černko

vse učiteljice
notranja diferenciacija

posameznik, skupina učencev

dnevno, priložnostno

specifične naloge, zahtevnejše

učitelji

naloge
dodatni pouk

posameznik, skupina učencev

po dogovoru

natečaji, razredni projekti ...

učiteljice
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MOTIVACIJSKO, SOCIALNO-EMOCIONALNO, VODSTVENO IN USTVARJALNO PODROČJE
Sodelovanje na natečajih,
razstave, delavnice, prireditve:
Prešernov natečaj,

1. do 5. razred

januar 2021

udeležba na natečajih

učiteljice

Razpisani natečaji

1. do 5. razred

po dogovoru

udeležba na natečajih

učiteljice

Razstave in sodelovanje s krajem

1. do 5. razred

mesečno

*šolski prostori, sodelovanje s

učiteljice

krajem
*velikonočna razstava pirhov – TD
Zg. Kungota
Kmečki praznik v Svečini

* učenci

september 2020

sodelovanje s krajem, druženje,

učiteljice

kultura, ustvarjanje
ustvarjalne delavnice

* učenci in starši

december 2020

druženje, kultura, ustvarjanje

učiteljice

šolske prireditve

vsi učenci

december 2020, marec 2021, junij

šolske prireditve, sodelovanje s

učiteljice

2021

krajem
- prireditev ob dnevu samostojnosti
in enotnosti
-prireditev ob materinskem dnevu
-prireditev ob dnevu državnosti
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Interesne dejavnosti:
Otroški pevski zbor

interesna dejavnost

1 x tedensko

Šolske prireditve, sodelovanje s

Milena Rataj

krajem, revija pevskih zborov občin
Kungota, Pesnica in Šentilj.
Cici vesela šola

interesna dejavnost

1 x tedensko

raziskovalno-ustvarjalne naloga

Katarina Kralj

(načrtovanje v skladu s predpisanimi
temami)
Kulturni abonma

1.–5. razred

po dogovoru

bonton, druženje, kultura, širjenje

Darija Šildenfeld

socialnega polja
NIP tehnika

4.,5. razred

1 x tedensko

tehniški izdelki, kreativnost,

Mihaela Černko

ustvarjalnost

Projekti:
RAP

vključeni vsi učenci, ki imajo interes

1x tedensko

Nina Lackovič in drugi učitelji

LDN nadarjeni OŠ KUNGOTA
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