
 

 

 

3. seja sveta staršev dne 24. 02. 2016  

5. točka: Program dela z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2015-2016   
  

1. TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI:  

 

• 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. 

 

 

2. PRIKAZ IDENTIFICIRANIH NADARJENIH UČENCEV PO POSAMEZNIH ODDELKIH OD 

5. DO 9. RAZREDA  

 
 

RAZRED 

 

ŠTEVILO IDENTIFICIRANIH 

NADARJENIH UČENCEV 

 

5. RAZRED 10 

6. RAZRED 6 

7. RAZRED 7 

        8. RAZRED 6 

9. RAZRED 19 
 

 

 

3. DELO Z  IDENTIFICIRANIMI NADARJENIMI UČENCI  

 

Strokovni delavci izvajajo različne dejavnosti za nadarjene učence, čeprav so te aktivnosti namenjene 

tudi ostalim učencem, ki  želijo sodelovati:  

 notranja diferenciacije od 1. razreda dalje; 

 fleksibilna diferenciacija od 4. razreda do 7. razreda; 

 dodatni pouk;  

 prostovoljni delo; 

 raziskovalna dejavnost;  

 otroški parlament; 

 spodbujanje branja (bralna značka, angleška bralna značka); 

 različne interesne dejavnosti in izbirni predmeti; 

 likovni natečaji; 

 sodelovanje na šolskih prireditvah; 

 tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja; 

 priprave na tekmovanje iz Sladkorne bolezni; 

  priprave na tekmovanje iz biologije; 

 priprave na tekmovanje Zlata kuhalnica; 

 odbojka; 

 krožek oblikovanja; 

 tehniški krožek; 



  reševanje matematičnih nalog iz logike; 

 Sobotne šole:  oblikovanje unikatnega nakita in fotografska delavnice 

 usmerjanje v raziskovanje na želenih učnih področjih in vsebinah; 

 usvajanje znanja na področju računalništva in varnosti na internetu; 

 Pevska sobota.  

 

 

 Aktivnosti, ki jih še načrtujemo  za nadarjene učence : 
 

 Raziskovalno naravoslovni tabor. 

  

 

Pripravila: mag. Maruša Majhen, univ. dipl. psih.  

 

 

PREDLOG SKLEPA:  SKLEP 20160224-5: Sveta staršev se je seznanil s programom dela OŠ Vič z 

nadarjenimi učenci v šolskem letu 2015/16.  


