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DELO Z DIJAKI, KI ŽELIJO IN ZMOREJO VEČ
V šolskem letu 2020/21 na šoli nadaljujemo z izvajanjem koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z
nadarjenimi dijaki. Na šoli smo zastavili program, ki smo ga poimenovali »Delo z dijaki, ki želijo in
zmorejo več«, saj želimo sodelovanje v ponujenih aktivnostih omogočiti vsem dijakom, nadarjenim in
tistim, 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. 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.

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
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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. Dejavnosti se bodo izvajale v manjših skupinah in
strnjeno, zato se bo posamezna aktivnost izvedla, če bomo imeli zadostno število prijav. Izvedba bo
potekala v šoli, izven šole ali na daljavo, odvisno od možnosti, trenutnih okoliščin in v skladu s trenutno
veljavnimi ukrepi v času izvajanja.
Pri vsakem od predmetnih področij so možna poglabljanja, vsebine pa so odvisne od dogovora med
mentorji in dijaki, zato jih ne predstavljamo podrobneje.
Dejavnosti po tem programu predstavljajo dodatno možnost za dijake, ki želijo razvijati svoje
potenciale, in ne pomenijo nadomestila za druge interesne dejavnosti. Verjamemo, da imajo dijaki z
udeležbo v programu možnost bolje spoznavati samega sebe, krepiti svoja močna področja in
samopodobo ter odkrivati nova področja in interese. Z aktivnostmi želimo podpreti celosten razvoj
posameznikove osebnosti. Dejavnosti se večinoma odvijajo izven rednega pouka, v času pouka pa v
soglasju z vodstvom šole. Šola bo dejavnosti financirala v celoti ali v določenem deležu. Ob koncu
šolskega leta dijaki prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu.
Prijave na aktivnosti zbira koordinatorica dr. Andreja Grobelšek.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Obisk Tehnoparka Celje
Prvi in največji park znanosti, tehnologije in inovativnosti je prostor za igranje, učenje, druženje in
čudenje svetu. Podali se bomo v tehno svet ugank in raziskovali pojave, ki izzivajo naše možgane. V
Tehnoparku Celje so predstavljena različna tematska področja s sodobnimi in interaktivnimi eksponati
ter tehnologijami, s katerimi je obisk prav posebno doživetje.
Tematska področja parka so:
•
•
•
•
•
•
•

človeško telo, zdravje in gibanje
fizikalni, matematični in astronomski pojavi
naravoslovje
ekologija, energija in obnovljivi viri energije
prihodnost - tehnologije in delovna mesta v prihodnosti
iluzije
izziv

Čas trajanja in termin izvedbe: 4 šolske ure po dogovoru
Mentorici: dr. Andreja Grobelšek in mag. Alenka Botolin

Obisk Tropske hiše v Celju
V Tropski hiši si lahko ogledamo približno 50 živalskih vrst različnih živalskih skupin in več kot 150
vrst rastlin. Živa bitja živijo v 5 različnih ekosistemih: v afriški savani, monsunskem gozdu, arizonski
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puščavi, amazonski džungli in kotičku hišnih ljubljencev. Vseh 5 tematskih območij so opremili z
informativno-izobraževalnimi tablami z opisi in fotografijami živalskih vrst, podatki o njihovi biologiji,
fotografijami ekosistemov in območij razširjenosti ter lestvico ogroženosti v naravi. Med podatki ne
manjkajo zanimivosti iz izjemnega sveta živali.
Vabljeni na druženje z naravo v oazo narave v srce mesta.
Čas trajanja in termin izvedbe: 4 šolske ure po dogovoru
Mentorici: dr. Andreja Grobelšek in mag. Alenka Botolin

Delavnica razvijanja empatije z uporabo zaznavnih položajev
Na delavnici bodo dijaki v obliki aktivnega dela v skupini spoznali vlogo supervizije in koučinga za
zagotavljanje kvalitetnejšega poklicnega dela in spodbujanja osebnega razvoja.
Z izbranimi vajami bodo razvijali empatijo in čuječnost. S pomočjo tehnike zaznavnih položajev bodo
spoznavali različne perspektive praktičnih izkušenj, ki jih miselno in čustveno okupirajo.
V skupino bo vključenih do 12 dijakov, delavnica je namenjena dijakom 3. in 4. letnika.
Čas trajanja in termin izvedbe: 4 šolske ure po dogovoru.
Mentorica: ga. Judita Bendelja

Kozmetična nega rok in nohtov za vsak dan
Vabljeni dijaki/dijakinje programa ZN, BN, PTI in 1. KT, ki jih zanima kozmetična nega rok in nohtov
za vsak dan. V delavnici se bomo seznanili s problemi na rokah in nohtih, pojasnili dejavnike, ki vplivajo
na stanje kože na rokah in nohtih, ter spoznali kozmetične izdelke za nego rok in nohtov. Izvedli bomo
osnovno kozmetično nego rok in nohtov ter jo zaključili z lakiranjem nohtov.
Mentorica: ga. Urška Müller

Karierni klub
Karierne odločitve so med najpomembnejšimi življenjskimi odločitvami. Karierni klub sestavlja skupina
dijakov (do 15 udeležencev), ki želijo bolj poglobljeno razmišljati o svoji karieri. Srečanja vključujejo
različne interaktivne delavnice, ki zahtevajo sodelovanje vseh udeležencev. 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,
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.
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Dejavnost je brezplačna in je namenjena dijakom 3. in 4. letnika programa ZN, KT in BN, ter 1. in 2.
letnika programa ZN-PTI.
Trajanje: predvidoma petkrat po dve šolski uri
Mentorici: ga. Alja Zorman in dr. Andreja Grobelšek

Podobe mojega sveta – delavnice za osebno rast
Z dijaki se bomo srečevali v sklopu delavnic, ki bodo potekale v šoli ali na daljavo in vas v razmišljanju
popeljejo v različne svetove, predvsem pa v stik samih s sabo. Spraševali se bomo, kdo smo, kako
doživljamo sebe in kako vidimo svet okrog sebe. Raziskovali bomo, kako priti v stik sam s sabo, kaj
vpliva na naše odnose z drugimi in kakšno življenje si želimo v prihodnosti. Skušali bomo razvijati
pozitivno naravnanost in optimizem.
Prejeli boste kratko gradivo na različne teme v obliki delovnih listov, videoposnetkov, besedil ipd., ki
si ga ogledate v svojem izbranem času. Sledita skupinska refleksija in pogovor na izbrano temo.
Trajanje: 10 ur v treh sklopih po dogovoru z mentorico
Mentorica: dr. Andreja Grobelšek

Delavnica sproščanje in smeh
Cilj delavnice je krepitev duševnega zdravja dijakov z usvojitvijo različnih tehnik in načinov
obvladovanja stresa. Dijaki bodo spoznavali različne tehnike sproščanja in pomen smeha, veselja in
humorja.
Oblika dela je skupinska.
Čas trajanja in termin izvedbe: strnjeno po dogovoru z mentorico.
Mentorica: ga. Marija Mojca Vrenko.

Priprava na državno tekmovanje iz matematike
Dijaki bodo imeli možnost sistematične priprave na državno tekmovanje iz znanja po dogovoru z
mentorjem. Vabljeni v čudoviti svet matematike!
Mentorji: učitelji matematike

Leto Josipa Jurčiča
Glavna nit sodelovanja bo snemanje kratkega dokumentarnega filma z naslovom Leto Josipa Jurčiča ob
140-letnici njegove smrti. Predstavili bomo njegovo življenje in ustvarjanje.
Dijaki lahko pri pripravi filma sodelujete na različnih področjih. Lahko se pridružite kot moderatorji oz.
nastopajoči, snemalci, fotografi, montažerji dokumentarca, scenaristi …
Čas trajanja in termin izvedbe: po dogovoru.
Mentorja: g. Andrej Jenuš in g. Danijel Berden
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Snemanje kratkih videov ob obeležitvi svetovnih dni
Z dijaki in v sodelovanju z različnimi mentorji bomo pripravili obeležitve svetovnih dni, vezanih na
stroko, zdravstvo in zdravje.
Dijaki lahko pri pripravi filmov 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

Tabor jezdenja konj
Za dijake organiziramo dvodnevni tabor jezdenja konj. Dijaki bodo bivali na ranču v Venišah, kjer je v
čudovitem naravnem okolju obilo možnost za dejavnosti na prostem. Prvi dan se bodo dijaki seznanili
s hlevom, nego konjev in okolico, jezdili bodo v maneži. Drugi dan bodo osvojeno znanje osvežili ter
ponovili. Za najbolj spretne bomo izpeljali terensko jezdenje v gozdu. Namen in cilji jezdenja so
usmerjeni v individualen pristop in obravnavo ter spoznavanje novih veščin. Dijaki se bodo povezali z
naravo in konji, na ta način bodo izoblikovali odnos do narave in živali. Za nastanitev in prehrano z
vsem obroki bo poskrbljeno v hotelu v neokrnjeni naravi.
Število udeležencev je omejeno na deset. Strošek udeležbe bo znan naknadno v primeru izpeljave
dejavnosti in glede na trenutno veljavne ukrepe.
Mentorica: ga. Polonca Kačičnik.
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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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