
Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi  
na SGGOŠ Ljubljana, šolsko leto 2018/19 
 

I. Osnovni podatki o projektni skupini in udeležencih 
 

Odgovorni nosilec projekta: Gvido Jager 
Koordinatorka: Irena Justin 
 
Mentorji: 
 

• Naravoslovje in matematika: Tatjana Hernaus, Igor Perko, AdaPerko 
• Humanistika in družboslovje: Alenka Tomšič Grgurič, Erna Klanjšek Tomšič, Irena 

Justin, Alma Repar, Ksenija Juvan Berič, Maja Besednjak, Bojana Suhadolnik 
• Šport: Martina Bizjak, Bojana Carli 
• Tehnika in tehnologija/ strokovna področja:  Karin Prodan, Petra Žirovnik Grudnik, 

David Ševerkar, Marina Potočar, Maja Capuder, Majda Pregl, Biljana Postolova 
 

II. Vizija šole  na področju  VIZ dela z nadarjenimi dijaki: 
 

Na naši šoli si prizadevamo, da poskrbimo za potrebe nadarjenih dijakov, ki prihajajo iz OŠ k 
nam ali jih odkrijemo v času izobraževanja pri nas. Spodbujamo razvoj njihovih talentov in 
področij, ki jih želijo razvijati, poleg strokovnega znanja in podpore pa si prizadevamo, da se 
izoblikujejo tudi na osebnostni ravni. Zavedamo se, da so ti dijaki bodoči nosilci pomembnih 
družbenih funkcij, zato  je delo z njimi izredno dragoceno in pomembno.  
Naše delo je timsko, ustvarjalno in fleksibilno, usmerjeno v delo z nadarjenimi dijaki, za 
katere želimo, da se celostno razvijajo in usposobijo za življenje tako v strokovnem kot 
socialnem smislu. 

 
III. Cilji za šol. Leto 2018/19: 

 
-  Uresničevali bomo Koncept dela z nadarjenimi;  
Nadarjenim dijakom bomo na njihovo željo prilagodili pouk pri posameznih predmetih 
(INDEP). 
 
-  Nadarjeni dijaki se bodo vključili v različne raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti in 
projekte v šolskem letu, ki jih vodijo naši profesorji; sodelovali bodo pri različnih kulturnih 
prireditvah, na delavnicah, promociji šole, tehniških dnevih, tekmovanjih in ekskurzijah. 

 
- Vključevanje dijakov v različne dejavnosti in njihove dosežke bomo ob koncu šolskega leta 
nagradili z nagradnim izletom. Izbrali bomo poučne in zabavne destinacije. 
            
-  Ob koncu leta bomo pripravili zaključno prireditev Poklon ustvarjalnosti in znanju mladih, 
na kateri se bodo predstavili vsi sodelujoči z izdelki oz. poročili o tem, kaj so uspeli narediti 
na tekmovalnem ali ustvarjalnem področju. Prireditev bomo popestrili s kulturnim 
programom.  
 



-  Predlaganje za testiranje in testiranje potenicalno nadarjenih dijakov sta prav tako naši 
stalni nalogi. V 1. letniku opazujemo dijake in jih nato evidentiramo za testiranje, v višjih 
letnikih organiziramo skupna srečanja, dejavnosti ter različne prilagoditve pri pouku, 
pripravljamo dijake na tekmovanja ter raziskovalne dejavnosti.  
 
- Srečanja nadarjenih: v tem šolskem letu bomo organizirali več srečanj za nadarjene, prvo je 
namenjeno pripravi šolskega leta, predstavitvi dijakov in zakuski ter ravnatljevemu nagovoru 
(oktober), ostala pa delavnicam in pripravi prireditve. 
 
- Testiranje bomo izvedli po potrebi enkrat v šolskem letu, in sicer do maja 2019. 
 
- Ob koncu šolskega leta načrtujemo vsakoletni nagradni izlet za vse uspešne in ustvarjalne 
dijake v tekočem šolskem letu. Kriteriji za izbor dijakov se oblikujejo sproti na sestankih 
učiteljev. 
 
Ljubljana, 5. 9. 2018                                      Koordinatorka:      Irena Justin 


