
Poročilo za PGM (izvleček) 

Na uvodnem sestanku v Mariboru konec jeseni 2016 smo vzpostavili prijateljsko in delovno vzdušje (z 

različnimi formalnimi in neformalnimi dejavnostmi), kar je prispevalo k zelo uspešnemu sodelovanju 

v času projekta. Sodelujočim smo omogočili kritičen vpogled v delo z nadarjenimi na naši šoli in v 

državi (v preteklosti in sedaj) ter zastavili delo za vnaprej 

V času trajanja projekta od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2019 smo na naši šoli (prav tako na partnerskih šolah) 

izvedli več aktivnosti s področja dela z nadarjenimi, kot smo sprva načrtovali, saj smo zaradi 

posvečanja več pozornosti tej temi tudi bolj dejavno iskali dodatne dejavnosti za te dijake in 

izobraževanja učiteljev. Te dejavnosti je ves čas spremljal šolski tim za nadarjene in jih ocenil kot zelo 

dobre. Prav tako smo vključili skupino nadarjenih dijakov, ki so izvedli SWOT analizo za to področje 

po približno polovici projekta. Podobno smo naredili z drugo skupino nadarjenih čez eno leto in dobili 

podobno (dobro) oceno ter nekaj predlogov za dodatno delo z nadarjenimi in drugimi dijaki na 

nekaterih področjih. Tudi strokovni aktivi na šoli so sodelovali pri evalvaciji. Na začetku projekta smo 

na delavnici poročali, kaj že delamo na ciljnem področju. Na koncu vsakega šolskega leta v času 

trajanja projekta so aktivi v letnih poročilih vključili pod posebno točko tudi to področje. Navedli so 

različne dejavnosti za nadarjene do začetka projekta ter nato za posamezno šolsko leto. Na 

konferencah ob zaključku so aktivi poročali o številu  vključevanj različnih načinov dela z nadarjenimi 

v pouk in izvenšolske dejavnosti ter komentirali uspešnosti teh dejavnosti. Področje dela z 

nadarjenimi je bilo obravnavano v letnih samoevalvacijskih poročilih učiteljev. V preteklem šolskem 

letu smo zaposleni  in dijaki sodelovali v raziskavi Šolski barometer, kjer je bilo to področje vključeno. 

Vprašani so izrazili zadovoljstvo z delom šole na tem področju. 

Po mobilnostih so naši dijaki na kratko pisno ocenili njihove izkušnje z mobilnostjo, za kar so vedno 

dali najvišjo oceno. Zapisali so, katere kompetence so pridobili (pred mobilnostmi smo se pogovarjali 

o pričakovanih rezultatih in učinkih na tem področju, zato so jih lažje prepoznali in izrazili). Strinjali so 

se, da je na šoli zaradi projekta več dejavnosti za nadarjene, lahko so dali tudi predloge to področje. 

Izbira sodelujočih učiteljev in dijakov je veliko pripomogla k pozitivnemu vzdušju in učinkovitosti, saj 

so vsi tvorno sodelovali in tudi prispevala svoja specifična znanja (npr. na področju IKT). Dijaki so se 

že trikrat srečali poleti v lastni organizaciji (v Nemčiji, Belgiji in letos poleti v Mariboru). Velika večina 

je ohranila stike. 

Posredovanje znanj in veščin koordinatorice pridobljenih na delavnicah naše nacionalne agencije 

(npr. Učinek+, mehke kompetence itd.)  je pripomoglo k večji usposobljenosti za sodelovanje, izvedbo 

in vodenje projektov pri vseh partnerjih. Ugotovili smo, da smo se udeležili več takih delavnic kot 

kolegi v tujini. Partnerske šole smo obveščali o mednarodnih konferencah o delu z nadarjenimi 

(konference mednarodnega združenja ECHA ter CRSN pri PeF UL). 

Obveščanje o projektu, osveščanje in izobraževanje ter spodbujanje kolegov za delo z nadarjenimi na 

šoli je prav tako pripomoglo k uspešnosti projekta, saj smo tej temi od začetka projekta namenjali več 

pozornosti na več pedagoških konferencah kot prej. Učitelje smo seznanili tudi s predavanji nekaterih 

vidnih evropskih strokovnjakov na tem področju (dr. Ronald S.  Persson, dr. Mojca Juriševič). 

Povzetke različnih strokovnih spopolnjevanj smo strnili v brošuri, ki je objavljena na Twinspace in na 

skupni spletni strani projekta.  

Pri razširjanju rezultatov projekta smo tako učitelji kot dijaki, ki smo sodelovali, ter vodstvo šole. 

Dijaki so poročali v svojih in drugih razredih in tudi na pedagoških konferencah. Pripravili smo 

prispevke za spletno stran in plakate za šolski hodnik. Dijaki so diseminirali tudi preko socialnih 

omrežij. O projektu smo izvedli predstavitve udeležencem konference RaST. Veliko seznanjanja in 



obveščanja je potekalo tudi po neformalnih kanalih na srečanjih učiteljev izven zavoda. Sodelovali 

smo pri nastajanju skupne spletne strani projekta (https://brainsinaction.weebly.com/).  

O projektu so bili seznanjeni številni starši, prav tako osnovnošolci na t.i. odprtih učnih urah ter 

informativnih dnevih. Seznanjeni so bili ravnatelji drugih šol in sodelavci Zavoda za šolstvo (preko 

ravnatelja in nekaterih učiteljev, ki sodelujejo v drugih Zavodovih projektih).  

 Povečala se je tudi dejavnost Tima za nadarjene na šoli, ki je sicer obstajal že prej. Posledično se je 

opazno dvignilo število ter kvaliteta relevantnih dejavnosti, udeležili smo se več izobraževanj ali 

konferenc na to temo kot v preteklosti (učitelji, dijaki ter oboji skupaj: npr. poletne šole, tabori, 

seminarji; npr. v Petnici v Srbiji, konferenca ECHA v Dubrovniku ta mesec ipd.). Iskali smo več 

možnosti za financiranje tekočih in novih dejavnosti ter udeležbo dijakov pri relevantnih dejavnostih 

(največja je uspešna vključenost in kandidiranje za sredstva za nadarjene v projektu RaST). Prijavili 

smo se in bili izbrani na razpisu za Evropsko točko za nadarjene (podeljuje CRSN pri PeF UL).K diskusiji 

na to temo smo dvakrat vključili dijake ter njihovi oceni ter predlogom za izboljšanje namenili del 

pedagoške konference enkrat na leto). 

Zaradi vsega navedenega menimo, da je projekt kot celota zelo uspešen, na naši šoli bo zagotovo 

imel trajen učinek zaradi večje ozaveščenosti učiteljev, trajne večje pozornosti temu področju pri 

učiteljih in dijakih v prihodnosti. Pridobili smo veliko novih strokovnih znanj in razvili številne mehke 

kompetence. Povečal se je tudi interes za sodelovanje v mednarodnih projektih. Od 1. 9. 2019 

sodelujemo v dveh novih KA229 projektih (v enem smo koordinatorji). 
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Koordinatorica Erasmus+ 


