Poročilo o delu z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2020/21

POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI
Na OŠ Voličina uresničujemo koncept dela z nadarjenimi učenci, ki jih šoli nalaga Zakon o OŠ.
Prizadevamo si, da bi vsakemu učencu omogočili optimalno napredovanje v skladu z njegovimi
zmožnostmi.
V začetku šolskega leta 2020/21 smo imeli na OŠ Voličina identificiranih 15 nadarjenih
učencev in 7 evidentiranih nadarjenih učencev. En evidentiran nadarjen učenec ni dosegel kriterija za
identifikacijo. Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja (konec pouka) smo tako imeli na šoli 21
identificiranih nadarjenih učencev. Nadarjeni učenci so učenci, ki so pokazali visoke dosežke ali
potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju. Za
vsakega izmed njih se pripravi poseben program dela, ki spodbuja in razvija identificirana učenčeva
močna področja. Pri pripravi individualiziranih programov sodelujejo učitelji, starši in učenci. V
septembru je bilo pripravljenih 15 individualiziranih programov za nadarjene učence, 6
individualiziranih programov za novo identificirane nadarjene učence bodo pripravljeni v začetku
prihajajočega šolskega leta.
Nadarjeni učenci lahko izbirajo med številnimi dodatnimi dejavnostmi v okviru t. i.
»obogatitvenega programa«, ki ga pripravimo na OŠ Voličina. V šolskem letu 2020/21 so imeli
nadarjeni učenci na voljo naslednje dejavnosti: ogled gledališke predstave Figarova svatba na II.
gimnaziji Maribor, sodelovanje na proslavi ob kulturnem prazniku, noči branja in sobotni šoli ter obisk
Centra Noordung Vitanje in turističnega društva Destrnik. Zaradi epidemije koronavirusa dejavnosti v
okviru obogatitvenega programa letos žal nismo izvedli.
Učenci imajo tudi možnost sodelovanja v brezplačnih dopolnilnih dejavnostih, ki jih ponujajo
okoliške šole in tako učence spodbujajo k ustvarjalnemu razmišljanju. V letošnjem šolskem letu šole
nismo pripravile skupnega Kataloga dopolnilnih dejavnosti za nadarjene učence zaradi neugodnih
razmer in predvidenega šolanja na daljavo.
Nadarjeni učenci lahko svoje znanje poglabljajo tudi pri pouku, in sicer pri največ dveh šolskih
predmetih. Nadarjeni učenci so si v šolskem letu 2020/21 za poglobljeno delo pri pouku izbrali
naslednje šolske predmete: matematiko, slovenščino, nemščino, geografijo, tehniko in tehnologijo,
likovno umetnost, glasbeno umetnost, računalništvo ter fiziko. Učitelji, ki učence poučujejo, se z njimi
pogovorijo o konkretnih dejavnostih pri pouku in to zapišejo v individualiziran program. Prav tako jih
spremljajo in spodbujajo. Razredniki v program vpišejo še druge dejavnosti, ki jih učenec obiskuje na
šoli in izven šole (dodatni pouk, krožki, sobotna šola …).
Nadarjeni učenci so lahko obiskovali individualno in skupinsko pomoč za nadarjene učence
pri predmetih matematika, slovenščina in angleščina. Na urah so utrjevali in nadgrajevali že usvojeno
znanje in se pripravljali na tekmovanja iz znanja.
Nadarjeni učenci so lahko obiskovali dodatni pouk iz naslednjih predmetov: matematika,
angleščina, zgodovina, geografija, kemija in fizika.
Nadarjeni učenci so se lahko vključili v interesne dejavnosti, ki so objavljene v publikaciji šole
in letnem delovne načrtu šole.
Voličina, 23. 6. 2021
Zapisala: Katja Majhenič, prof. ang. in pedag.
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