SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
IPAVČEVA 10
3000 CELJE

KATALOG PROGRAMOV
ZA
NADARJENE DIJAKE
ŠOLSKO LETO 2012/13

Koordinatorica:
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped.

V šolskem letu 2012/13 srednje šole nadaljujemo z izvajanjem koncepta

vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, kar pomeni nadaljevanje
uresničevanja posebne skrbi za nadarjene v slovenskem šolskem sistemu.

OPREDELITEV NADARJENOSTI
V obsežni literaturi s področja

Ta definicija najprej poudarja, da

definicije nadarjenosti. Razlog je v

štejemo tako tiste z dejanskimi

nadarjenosti ne bomo našli enotne
tem, da nadarjeni niso neka

homogena skupina, ampak se
nadarjenost

kaže

v

oblikah in obsegih.

različnih

med nadarjene ali talentirane
visokimi dosežki, kot tudi tiste s
potencialnimi zmožnostmi za take

dosežke, in sicer na naslednjih
področjih:

Po definiciji so nadarjeni ali



mladostniki,



talentirani

tisti
ki

so

otroci

bodisi

in

na

predšolski stopnji, v osnovni ali
srednji

dosežke

šoli

ali

intelektualnem,
specifično

vodstvenem

pokazali

visoke

programa

specifična akademska (šolska)
zmožnost,
kreativno

ali

produktivno

akademskem,



sposobnost vodenja,



sposobnost za vizualne in tako

mišljenje,

ustvarjalnem,

umetniškem

potrebujejo

posebej prilagojene programe in
aktivnosti.

sposobnost,



področju, in ki poleg rednega
šolskega

intelektualna

na

potenciale

ali

splošna

imenovane

izvajalske

(performing) umetnosti.

Za naše razmere velja, da tudi

psihomotorično področje ostaja
posebno področje nadarjenosti.
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URESNIČEVANJE KONCEPTA

Eden od načinov prepoznavanja nadarjenih dijakov je ta, da prepoznamo
nadarjene dijake, ki so pri nas že všolani in so bili kot nadarjeni identificirani

v osnovni šoli. Zato vsako leto pozovemo dijake, da prinesejo dokazila o

odkriti nadarjenosti iz osnovne šole, poročila o področjih prepoznane
nadarjenosti ali dokazila o prejemanju Zoisove štipendije. V srednji šoli
imamo tudi možnost, da na novo prepoznamo nadarjenost, in sicer nam to

omogočata druga dva načina prepoznavanja: s pomočjo ocenjevalnih lestvic
in testiranjem ali preko doseganja visokih rezultatov na tekmovanjih.

Trenutno imamo na šoli nekaj čez šestdeset že prepoznanih nadarjenih

dijakov. Te ugotovitve smo potrdili na zadnji seji učiteljskega zbora. Za
nadaljevanje spremljanja razvoja nadarjenega dijaka šola potrebuje pisno
soglasje staršev. Opravi se tudi razgovor z dijaki in starši o njihovem videnju

nadarjenosti, potreb in želja. Po pisnem soglasju lahko dijak in njegovi starši
zaprosijo za pripravo individualiziranega programa ali pedagoške pogodbe.

Za prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela sta mogoča dva temeljna
pristopa t.i. akademski (učni) in obogatitveni pristop (Van Tassel Baska,
2000). Za prvega je značilno poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru

obveznega kurikuluma programa, predmeta ali področja, za drugega pa
razširjanje in obogatitev kurikuluma. Za poglabljanje pri rednem pouku
skrbijo posamezni učitelji, za obogatitvene dejavnosti izven pouka ali šole pa
mentorji posamezne dejavnosti.
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POGLABLJANJE IN OBOGATITVENI PROGRAMI

Dijaki se lahko odločijo za poglabljanje enega ali več predmetnih področij
znotraj rednega kurikula in/ali izberejo eno ali več obogatitvenih dejavnosti,
ki se odvijajo izven rednega pouka.

V nadaljevanju predstavljamo programe obogatitvenih dejavnosti, ki so
namenjeni nadarjenim dijakom.
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PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE
Opis dejavnosti:



Priprava na tekmovanje iz stroke zdravstvene nege

Cilj je pridobitev dodatnih znanj v skupini in individualno, ter udeležba
najboljših dijakov na državnem tekmovanju zdravstvenih šol.
Trajanje: po dogovoru z mentorjema
Mentorja: Martina Jevšinek, Peter Čepin Tovornik



Delavnica sproščanje in smeh

Cilj delavnice je krepitev duševnega zdravja dijakov z usvojitvijo različnih
tehnik in načinov obvladovanja stresa.
Oblika dela je skupinska
Trajanje: strnjeno po dogovoru z mentorico
Mentorica: Marija Mojca Vrenko



Virtualne delavnice iz starosti in demence

Cilj je preizkusiti svoje sposobnosti na virtualnih delavnicah iz starosti in
demence, kjer boste preživeli nekaj časa v vlogi starostnika in dementnega
bolnika in spoznali, kako se on počuti v svoji »koži«.

Ali menite, da lahko brez pomoči opravite 5 enostavnih nalog iz vsakdanjega
življenja?
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Po izkustveni delavnici bomo med seboj podelili vaše izkušnje in spoznanja

in se seznanili z demenco, ki je zelo pogosta bolezen modernega časa in ne
prizadene več samo starostnikov, ampak tudi mlajše osebe.
Čas trajanja: 3 šolske ure
Mentorici: Ljudmila Par, Mateja Božič



Skandinavske metode varnega premeščanja bolnikov

Vas zanima, kako v tujini skrbijo za svojo hrbtenico? Na kakšne načine
zmanjšajo obremenitve hrbtenice in preprečijo nastanek bolezni in bolečin v
hrbtenici? Bi tudi vi radi poskrbeli za zdravje vaše hrbtenice?

Vabimo vas na predstavitev skandinavskih metod varnega premeščanja
bolnikov, kjer se bomo seznanili z načini dela in različnimi pripomočki, ki jih

lahko uporabljamo pri premeščanju bolnikov in z njihovo uporabo varujemo
hrbtenico.

Čas trajanja: 3 šolske ure
Mentorici: Simona Križanec, Ljudmila Par
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PODROČJE VZGOJE ZA ZDRAVJE
Opis dejavnosti:


Zdravstveno-vzgojne vsebine s področja samopregledovanja dojk,
mod, merjenje vitalnih funkcij, preprečevanje določenih obolenj.

Dijake bi pripravili za pokrivanje različnih dejavnosti, da bi lahko
sodelovali npr. na festivalu izobraževanja, ob svetovnem dnevu zdravja,

na raznih prireditvah, kjer bi lahko merili vitalne funkcije in sodelovali
pri promociji naše šole na različnih področjih.

Trajanje: januar – maj, v dogovoru z mentoricama
Mentorici: Danica Artnak, Vesna Božiček



Izdelava plakatov na različne zdravstvene vsebine
Z dijaki bi pripravljali kvalitetne plakate po potrebi in ob različnih
priložnostih.

Trajanje: januar – maj, v dogovoru z mentorjem
Mentor: Peter Čepin Tovornik

PODROČJE KOZMETIKE
Opis dejavnosti:



Ličenje
Dijaki bodo seznanjeni z modnimi trendi ličenja in osnovnimi tehnikami
ličenja za dnevno in večerno ličenje in ličenje za posebne priložnosti.
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Dijaki se bodo v delavnici naučili trikov ličenja ter prejeli veliko
koristnih nasvetov glede uporabe ličil.

Trajanje: 10 ur, v dogovoru z mentorico
Mentorica: Marija Bec



Manikira
Dijaki bodo seznanjeni z modnimi trendi permanentnega lakiranja
nohtov (Gelish sistem) in s poslikavo nohtov. Dijaki se bodo v delavnici

naučili različnih nail art tehnik na nohtih in poslikave rok po tatoo
tehniki.

Trajanje: 10 ur, v dogovoru z mentorico
Mentorica: Sonja Cesar



Depilacija s sladkorno pasto
Dijaki bodo seznanjeni z različnimi tehnikami depilacije, natančneje pa
se bodo seznanili s tehniko depilacije s sladkorno pasto. Spoznali bodo

pripomočke za depilacijo in jo samostojno izvedli. Z upoštevanjem pravil
se bodo naučili ravnanja s kožo po depilaciji.
Trajanje: 10 ur, v dogovoru z mentorico
Mentorica: Marija Bec



Masaža z vročimi kamni
Dijaki bodo seznanjeni z namenom uporabe masaže z vročimi kamni. V
delavnici se bodo naučili izdelave kamnov in tehnike izvajanja z njimi.
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Spoznali bodo kozmetična sredstva, ki se uporabljajo pri tej masaži in
samostojno izvedli masažo.

Trajanje: 10 ur, v dogovoru z mentorico
Mentorica: Sonja Cesar

PODROČJE POMOČI IN OSKRBE
Opis dejavnosti:



Priprava na tekmovanje iz pomoči in oskrbe
Cilj je pridobitev dodatnih znanj v skupini in individualno ter udeležba
najboljših dijakov na tekmovanju vseh slovenskih zdravstvenih šol.
Trajanje: v dogovoru z mentoricama
Mentorici: Metka Černoša, Ljudmila Par



Obogatitev znanja in pridobivanje izkušenj v drugi učni bazi
Dijakinji/dijaku v programu bolničar-negovalec želimo ponuditi

možnost nekajdnevnega opravljanja praktičnega pouka na eni izmed
srednjih zdravstvenih šol v Sloveniji. Namen je spoznavanje in

vključevanje v novo delovno okolje, pridobivanje drugačnih izkušenj,
navezovanje stikov ter vzpodbujanje intelektualnih izzivov.
Trajanje in lokacija: v dogovoru z mentorico
Mentorica: Olga Štancar
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PODROČJE ŠPORTA
Opisi dejavnosti:


Zimski športni tabor
Možnost dodatnega izboljšanja smučanja in deskanja na snegu
(predviden denarni prispevek staršev).

Trajanje in lokacija: vikend v zimskem času v dogovoru z mentorjem
Mentor: Aleksander Jezernik



Orientacija v naravi
Določanje strani neba s kompasom, določanje azimuta objekta na dva
načina, uporaba karte in kompasa, praktične vaje na terenu in hoja po
terenu s karto in kompasom, orientacija s pomočjo zvezd.
Dijaki se bodo naučili:
o

uporabljati kompas (strani neba in azimut), s pomočjo kompasa
orientirati karto v pravo smer,

o

v naravi gibati po azimutu, brati karto in z njeno pomočjo izbrati
optimalno pot do cilja,

o

se orientirati ponoči s pomočjo zvezd, spoznali pa bodo tudi
aplikacije za opazovanje zvezd in planetov.

Dijaki bodo prespali v planinski koči (cena polnega penziona je 25 €,

nočitev z zajtrkom pa 15 €, možne pa so še drugačne izvedbe –
optimalna bi bila petek popoldan in sobota čez dan).

Trajanje: Delavnico bomo izvedli čez vikend (petek in sobota)
predvidoma v novembru, v primeru slabega vremena pa v marcu.
Mentor: Igor Uranjek
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Sodelovanje na področnih in državnih tekmovanjih
Možnost sodelovanja nadarjenih dijakov na področju športa na

področnih prvenstvih in pri organizaciji le teh (sojenje, pisanje
zapisnika ...).

Trajanje: po dogovoru
Mentorji: učitelji športne vzgoje

PODROČJE TUJIH JEZIKOV
Opis dejavnosti:


Priprave na državno tekmovanje iz angleškega jezika
Mentorici: Irena Kragel in Maja Barbara Kokot



Bralna značka angleščina
Mentorici: Katarina Čolović in Jasmina Petek



Bralna značka nemščina
Mentorica: Urška Zakošek



Ekskurzija London (predviden denarni prispevek staršev)
Mentorica: Jasmina Petek



Ekskurzija Gradec (enodnevni obisk, predviden denarni prispevek staršev)
Mentorica: Urška Zakošek
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Abendkino/Tagesdebatte
Mentorica: Urška Zakošek



Night Kino/Day debate
Mentorica: Maja Barbara Kokot

Trajanje: v dogovoru z mentoricami

PODROČJE NARAVOSLOVJA
Opisi dejavnosti:


Obisk

strokovne

delavnice

v

(predviden denarni prispevek staršev)

Makolah:

EKOREMEDIACIJA

Trajanje: v dogovoru z mentoricama
Mentorici Alenka Botolin in Marija Pučnik



Spoznavanje raziskovalno-laboratorijskega dela:
o
o
o
o

Obisk Galenskega laboratorija (Lekarna Celje)
Biokemični laboratorij (SB Celje)

Mikrobiološki laboratorij (Zavod za zdravstveno varstvo Celje)
Forenzični laboratorij (Policija Celje)
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o

V primeru večjega interesa še ogled enega izmed laboratorijev v
Ljubljani

Trajanje: po dogovoru
Mentorici: Saša Lužar in Zdenka Salobir



Dvodnevni tabor jahanja konj v Venišah (predviden prispevek staršev)
Trajanje: dva dni strnjeno v spomladanskih mesecih (glede na vremenske
razmere)

Mentorica: Polonca Kačičnik

PODROČJE DRUŽBOSLOVJA
Opis dejavnosti:
V aktivu družboslovnih predmetov predvidevamo ločene delavnice v okviru
predmetov geografija, zgodovina, likovna umetnost in glasba na temo Dunaj.

Ob zaključku posameznih dejavnosti bomo pripravili skupno razstavo v
prostorih šole. Prav tako bi predvidoma v mesecu marcu skupaj izpeljali
enodnevno ekskurzijo na Dunaj (predviden prispevek staršev).

A. Aktivnosti, ki bodo izpeljane v okviru posameznih predmetnih
področij so:
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1. ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA
TEMA: Dunaj
Predvidene aktivnosti:
a. GEOGRAFIJA
Avstrija:

plakatov

spoznavanje geografskih značilnosti Avstrije in priprava

b. ZGODOVINA
Zgodovina arhitekture na Dunaju: izdelava palače Schonnbrun na
Dunaju iz recikliranega materiala

Prav tako bi v okviru obeh predmetov izvedli
pripravo na tekmovanje iz zgodovine in geografije.
Mentorica: Mojca Gorjup

2. GLASBENA UMETNOST
Naslov delavnice: "Rock me Amadeus"
Opis: Kdo so dunajski dečki, kaj imata skupnega Mozart in Falco,
zakaj je bil Freud ljubosumen na glasbo?
Na delavnici "Rock me Amadeus" bodo dijaki spoznali
glasbeno življenje na Dunaju skozi zgodovino.
Trajanje: 90 minut
Mentor: Nino Šloser
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3. LIKOVNA UMETNOST
V likovni delavnici bi dijaki izdelovali nakit iz različnih materialov v
secesijskem slogu. Dejavnost bi se navezovala na obisk Dunaja - ogled del

Gustava Klimta kakor tudi drugih umetnostno-zgodovinskih kulturnih
spomenikov, ki bi jih povezali z izbranimi zgodovinskimi temami ter temami
s področja glasbe.

Mentorica: Petra Pižmoht
Ob zaključku posameznih dejavnosti z vseh treh področij bomo pripravili
skupno razstavo v prostorih šole.

B. Ekskurzija na DUNAJ
Enodnevna ekskurzija, ki bo povezovala področja geografije, zgodovine
in umetnosti.

Trajanje: en dan predvidoma v marcu (predviden denarni prispevek staršev)
Mentorji: Mojca Gorjup, Nino Šloser, Petra Pižmoht
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PODROČJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI
Opis dejavnosti:



Literarni natečaji in delavnica
Dijaki bodo lahko sodelovali v različnih literarnih natečajih, ki so
razpisana.

Pisali bodo pod vodstvom mentorja in jih usmerjal pri pisanju različnih
literarnih sestavkov; in sicer spisov, zgodbic, pesmi, ki jih bomo poslali
na različne literarne natečaje po Sloveniji.

Prav tako bodo lahko pisali različne literarne sestavke, ki jih bomo
objavili v šolskem glasilu Virus.

Trajanje: januar – maj, v dogovoru z mentorji
Mentorji: učitelji slovenščine



Bralni klub
Dijaki lahko preberejo knjigo s seznama ter jo v okviru bralnega kluba
predstavijo in se pogovarjajo o njej. Knjige so tematsko primerne za
mladostnike in zelo zanimive ter življenjske. V njej se zrcali življenje in
izkušnje avtorjev, ki so privlačna za mlade bralce.
Trajanje: januar – maj, v dogovoru z mentorji
Mentorji: učitelji slovenščine v sodelovanju s knjižnico in Bralnim
klubom
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PODROČJE MATEMATIKE
Opis dejavnosti:



Priprava na matematično tekmovanje
Trajanje: 8 šolskih ur - izvedljivo v 3 ali 4 delih v dogovoru z mentorji
Mentorji: učitelji matematike



V okviru poglabljanja bomo razširili matematiko na nivo gimnazije –
obdelali bi nekaj dodatnih poglavij iz matematike.

PODROČJE OSEBNOSTNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA
Opis dejavnosti:



Besede delajo čudeže – bibliopreventiva
V sklopu delavnic bomo govorili o komunikaciji in moči besed.
Bibliopreventiva je metoda uporabe literature in/ali kreativnega pisanja

za doseganje kvalitativnih sprememb na čustvenem, vedenjskem,
kognitivnem in/ali socialnem področju življenja. Je tisto branje, pri

katerem je pred vsem ostalim v ospredju posameznikov čustveni in
spoznavni odziv na prebrano. Zgodbe, ki so tako močne, da se ob njih
odzovemo, doživljamo in razmišljamo, so torej primerne za pogovor o

nas in našem življenju. Dijake želimo opremiti z veščinami komunikacije,
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kot so podajanje lastnega mnenja, poslušanje drugih, zaključevanje,
različna mnenja in različne rešitve.

Z dijaki bomo skupaj izbrali zgodbe, ki jih bomo prebrali, in se o njej

pogovarjali. Na izbrane teme bomo izvedli delavnice, si ogledali filme in

povabili goste. Predlagane teme: ljubezen, drugačnost, življenje v sodobni
družbi …

Trajanje: december – maj, možnost izvedbe večera ali noči branja in
delavnic v prostorih šole

Mentorici: Andreja Grobelšek, Suzana Kastelic



Ogled razstave »Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta« v
Slovenskem etnografskem muzeju
To je razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet. Iz družbene
narave človeške vrste izhaja potreba po umeščanju – med ljudi, v prostor

in v čas. Skozi razmerja med sabo in drugimi vsakdo išče odgovore na
vprašanja in si oblikuje predstavo o svetu. Okolje, ki oblikuje

posameznika, narekuje, kako naj se ta povezuje, kako naj vidi, čuti in
vrednoti ljudi in stvari, pojme in ideje, znanja in izkušnje, preteklost in
prihodnost …

Razstavo se ponuja kot prostor postanka med vsakdanjimi obveznostmi
ter premisleka o sebi in drugih ljudeh, o svetu in življenju, ki ga živimo.

Trajanje: Enodnevna ekskurzija, pomlad 2013 (predviden denarni
prispevek staršev)

Mentorica: Andreja Grobelšek
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