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V šolskem letu 2019/20 na šoli nadaljujemo z izvajanjem koncepta vzgojnoizobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. Z vsakim letom opažamo vedno več
zanimanja za ponujene aktivnosti tudi s strani drugih dijakov, ki (še) niso bili
identificirani kot nadarjeni, vendar želijo in so sposobni sodelovati v
dejavnostih, ki zasledujejo specifične cilje in so zastavljene na višji ravni, zato
želimo dejavnosti ponuditi vsem, ki zanje izkažejo interes. Tako zastavljeni
program dela, ki je namenjen vsem, ki želijo in zmorejo več, spodbuja in
podpira celostni razvoj vseh dijakov, tudi nadarjenih.
V program se lahko vključijo vsi dijaki, ki jih dejavnosti zanimajo. Dijaki, ki
so identificirani kot nadarjeni, pa imajo še možnost, da skupaj pripravimo
individualizirani program, s katerim posvetimo dodatno pozornost
dijakovemu razvoju in napredku.

OPREDELITEV NADARJENOSTI
V obsežni literaturi s področja
nadarjenosti ne bomo našli enotne
definicije nadarjenosti. Razlog je v
tem, da nadarjeni niso neka
homogena skupina, ampak se
nadarjenost kaže v različnih
oblikah in obsegih.
Po definiciji so nadarjeni ali
talentirani
tisti
otroci
in
mladostniki, ki so bodisi na
predšolski stopnji, v osnovni ali
srednji šoli pokazali visoke dosežke
ali potenciale na intelektualnem,
ustvarjalnem,
specifično
akademskem, vodstvenem ali
umetniškem področju, in ki poleg
rednega
šolskega
programa
potrebujejo posebej prilagojene
programe in aktivnosti.
Ta definicija najprej poudarja, da
med nadarjene ali talentirane

štejemo tako tiste z dejanskimi
visokimi dosežki, kot tudi tiste s
potencialnimi zmožnostmi za take
dosežke, in sicer na naslednjih
področjih:
 splošna intelektualna
sposobnost,
 specifična akademska (šolska)
zmožnost,
 kreativno ali produktivno
mišljenje,
 sposobnost vodenja,
 sposobnost za vizualne in tako
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 prepoznanih nadarjenih dijakov. Te
ugotovitve smo potrdili tudi na 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 (osebni izobraževalni načrt), kjer se
opredelijo posameznikovi cilji in aktivnosti.
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.

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. Dejavnosti se bodo izvajale v manjših
skupinah in strnjeno, zato se bo posamezna aktivnost izvedla, če bomo imeli
zadostno število prijav.
Pri vsakem od predmetnih področij so možna poglabljanja, vsebine pa so
odvisne od dogovora med mentorji in dijaki, zato jih ne predstavljamo
podrobneje.
Aktivnosti po tem programu predstavljajo dodatno možnost za dijake, ki želijo
razvijati svoje potenciale, in ne pomenijo nadomestila za druge interesne
dejavnosti. Šola bo dejavnosti financirala v celoti ali v določenem deležu.
V nadaljevanju sledijo predstavitve in opisi obogatitvenih dejavnosti.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

STROKOVNA EKSKURZIJA ROGAŠKA SLATINA - KRAPINA

Potovali bomo skozi Rogaško Slatino, kjer se bomo seznanili z Zdraviliščem
Rogaška Slatina, sprehodili se bomo skozi zdraviliški park. Zdravilišče je
nastalo v neposredni bližini vrelcev mineralne vode, zato bomo imeli v Rogaški
Slatini predstavitev naravne mineralne vode Donat Mg, seznanili se bomo z
vsem njenim bogastvom.
Pot bomo nadaljevali v Hrvaško Zagorje, ogledali si bomo Muzej krapinskih
neandertalcev, ki se nahaja v neposredni bližini največjega najdišča pračloveka
na svetu – na Hušnjakovem hribu v Krapini. Muzej na zanimiv način prikazuje
evolucijo človeka.
Čas trajanja in termin izvedbe: enodnevna ekskurzija po dogovoru.
Predviden je prispevek dijakov.
Mentorja: ga. Judita Bendelja in g. David Novak.
DELAVNICA SPROŠČANJE IN SMEH

Cilj delavnice je krepitev duševnega zdravja dijakov z usvojitvijo različnih
tehnik in načinov obvladovanja stresa.
Oblika dela je skupinska.
Čas trajanja in termin izvedbe: strnjeno po dogovoru z mentorico.
Mentorica: ga. Marija Mojca Vrenko.
VIRTUALNE DELAVNICE IZ STAROSTI IN DEMENCE

Cilj delavnic 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?
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 in termin izvedbe: 3 šolske ure po dogovoru.
Mentorici: ga. Ljudmila Par in ga. Mateja Božič.
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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 in termin izvedbe: 3 šolske ure po dogovoru.
Mentorici: ga. Simona Križanec in ga. Ljudmila Par.
SUPERVIZIJA V PRAKSI – DELAVNICA SPOZNAVANJA SUPERVIZIJE

Dijaki se bodo na delavnici seznanili s supervizijo. Supervizija ima na področju
zdravstvene nege pomembno vlogo pri preprečevanju sindroma izgorevanja.
Pri izvajanju zdravstvene nege se pogosto srečujemo s številnimi stresnimi
situacijami, večkrat se sprašujemo ali so bila naša ravnanja pravilna. Supervizija
nam lahko pomaga razumeti določene stresne in konfliktne situacije, rezultati
se kažejo v višji kakovosti obravnave pacientov ter v osebni in poklicni rasti.
Na delavnici bodo dijaki v obliki aktivnega dela v skupini spoznali, kaj je
supervizija in kako supervizija omogoča refleksijo praktičnih izkušenj, ki jih
miselno in čustveno okupirajo. V skupino bo vključenih do 12 dijakov,
delavnica je namenjena dijakom 3. in 4. letnikov.
Čas trajanja in termin izvedbe: 4 šolske ure po dogovoru.
Mentorica: ga. Judita Bendelja.
MAKROBIOTIKA IN ZDRAVA PREHRANA

Makrobiotika temelji na samospoznavanju in dojemanju človekove povezanosti
z življenjskim okoljem. Proučuje, kako na človeka in njegovo življenje vplivajo
hrana in njegove življenjske navade.
Dijaki bodo spoznali pomen zdrave prehrane ter povezanost z življenjskim
okoljem s poudarkom na živi, varni, uravnoteženi, lokalno pridelani hrani.
Delavnice bodo zajemale teoretični in praktični del. Seznanili se bomo z načeli
zdravega prehranjevanja in učinki le-tega na psihofizično počutje, pripravili
različne zdrave jedi, jih ustrezno kombinirali in postregli.
Prispevek: 5 eur na dijaka.
Čas trajanja in termin izvedbe: po dogovoru z mentoricama.
Mentorici: ga. Petra Boštjančič in ga. Monika Brglez.
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VIKEND NA RANČU VENIŠE

Za dijake organiziramo tabor ob koncu tedna na Ranču Burger v Venišah, kjer
bodo dijaki pridobivali bogate izkušnje na področju oskrbe in jezdenja konj,
kolesarili po bližnjih vaseh in se preizkusili v adrenalinskem parku v Kampu
Menina. Tovrstna izkušnja ponuja sprostitev v naravnem okolju, odmaknjeno
od vsakdanjega vrveža.
Čas trajanja in termin izvedbe: spomladi 2020.
Predviden denarni prispevek dijakov.
Mentorica: ga. Polonca Kačičnik.
OGLED MUZIKALOV

Za dijake, ki jih zanima gledališka in uprizoritvena umetnost, bomo ponudili
ogled muzikala ter ogled mesta Ljubljana.
Ogledali si bomo dva muzikala, in sicer Addamsovi v izvedbi Mestnega
gledališča Ljubljana in Figarova svatba v izvedbi English Student Theatre,
dijakov II. gimnazije Maribor.
Addamsovi je muzikal, ki je nastal po ameriški TV-seriji Addamsovi (The
Addams Family) iz leta 1964.
Figarova svatba pa je priredba istoimenske francoske razsvetljenske komedije.
Po tej drami je nastala tudi Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se
ženi.
Obe predstavi si bomo ogledali v Ljubljani; prvo jeseni, drugo pa februarja. V
popoldanskem času se bomo sprehodili po ljubljanskih ulicah in obiskali
kakšno kulturno ustanovo.
Cena ogleda predstav bo odvisna od števila udeležencev (15–20 evrov).
Mentorji: učitelji slovenskega jezika in književnosti.
KARIERNI KLUB - NEFIKS

Karierni klub je skupina od 8 do 15 dijakov, ki se srečujejo na interaktivnih
delavnicah. Srečanja sooblikujejo dijaki, ki so spodbujani k razvijanju lastnih
idej in aktivnemu vključevanju. Delo bo potekalo individualno in timsko, skozi
izkustveno učenje, timske igre ter igre vlog, katerim bo sledila samorefleksija in
evalvacija.
Cilji aktivnosti:
- odkrivanje poklicnih interesov in sposobnosti ter njihovo razvijanje,
- načrtovanje nadaljnjega izobraževanja, dela in kariere,
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-

spodbujanje samostojnosti pri iskanju informacij in izvajanju aktivnosti,
vezanih na kariero,
pomoč pri procesu izbire študija,
informiranje o pomenu in vrednosti znanja in veščin pridobljenih s
formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem,
razvoj samoiniciativnosti, podjetnosti in odgovornosti.

Program je namenjen dijakom 3. in 4. letnika programa ZN, KT in BN, ter 1. in
2. letnika programa ZN-PTI.
Čas trajanja in termin izvedbe: Šest srečanj po 3 šolske ure spomladi 2020.
Mentorici: ga. Andreja Grobelšek in ga. Alja Zorman.
DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN
Na srečanjih bomo v manjši skupini dijakov (do 15 udeležencev) osvetlili
pomen in vrednost socialnih veščin, ki jih dijaki potrebujete pri vsakdanjem
življenju in tudi pri poklicih, za katere se izobražujete. Med poukom velikokrat
ni časa in prostora za bolj poglobljene pogovore o določenih, vam pomembnih
temah, zato je delavnica primeren prostor, da se lahko o temah sproščeno
pogovorimo. Boljše poznavanje in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli
sebe in odnosov, v katere smo vpeti je zelo pomembno predvsem v
srednješolskem obdobju, zato vas vabim, da se pridružite. V dveh popoldnevih
bomo z različnimi vajami, igrami, timskim delom in pogovori osvetlili področje
socialnih veščin, ki jih posameznik razvija pri sebi, odražajo pa se v odnosih z
drugimi.
Čas trajanja in termin izvedbe: predvidoma dvakrat po štiri ure spomladi 2020
Mentorica: ga. Alja Zorman.

PROJEKT RECI NASILJU NE

Glavna nit sodelovanja bo snemanje kratkega dokumentarnega filma RECI
NASILJU NE. Projekt je sestavljen iz 3 rap skladb dijakinj, za katere bomo
posneli videospote. V dokumentarcu bomo tudi vključili razne intervjuje,
mnenja in govorili na splošno o nasilju v šoli.
Dijaki lahko pri pripravi filma sodelujete na različnih področjih. Lahko se
pridružite kot moderatorji oz. nastopajoči, snemalci, fotografi, montažerji
dokumentarca, maskerke, scenaristi …
Čas trajanja in termin izvedbe: po dogovoru.
Mentorja: g. Andrej Jenuš in g. Danijel Berden.
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SODELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI ŠOLAMI PO SLOVENIJI

Že več let uspešno sodelujemo tudi z drugimi šolami, ki izvajajo iste
izobraževalne programe. V preteklih letih smo izpeljali skupne projekte s
Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo
Maribor in Srednjo šolo Zagorje.
V letošnjem šolskem letu bomo tri največje zdravstvene šole v Sloveniji (Celje,
Ljubljana in Maribor) izpeljale naslednje skupne dejavnosti:


izmenjava dijakov
Izmenjavo letos organizira naša šola. Dijaki tretjega in četrtega letnika
programa zdravstvena nega in kozmetični tehnik iz Ljubljane in Maribora
bodo z nami preživeli tri dni in spoznali pouk na naši šoli, delovno okolje,
kjer bo potekal praktični pouk, ter se udeležili obšolskih aktivnosti.
Dijake naše šole vabimo, da sodelujejo pri organizaciji in izvedbi aktivnosti
in postanejo tutorji vrstnikom iz Ljubljane in Maribora. Dijaki boste lahko
prispevali svoje ideje za skupne dejavnosti, razvijali svoje organizacijske in
voditeljske spretnosti, predstavili aktivnosti na šoli, vzpostavili nova
poznanstva z vrstniki in se udeležili zanimivih skupnih aktivnosti.

O morebitnih dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v sodelovanju z drugimi šolami,
bomo dijake obveščali med letom (napovedujejo se enodnevne delavnice, krajši
obiski, ekskurzije, izmenjave …).

Prijave na aktivnosti zbira koordinatorica Tea Bevc Holobar.
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Srednja zdravstvena šola Celje

PROGRAM DELA Z DIJAKI, KI ŽELIJO IN ZMOREJO VEČ
PRIJAVNICA NA AKTIVNOSTI
IME IN PRIIMEK DIJAKA/INJE: ______________________________________
RAZRED: _________________

ŠOLSKO LETO: ________________________

PROGRAM: _______________________________________________
Dijak/inja je bil/a prepoznan/a kot nadarjen/a:

DA

NE

Področja, ki jih dijak/inja želi utrjevati, poglabljati:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Po pregledu kataloga programa dela z dijaki, ki želijo in zmorejo več, se
dijak/inja želi udeležiti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Podpis dijaka/inje:_____________
Podpis staršev: ________________
Datum: __________
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