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1. S  PLOŠNE INFORMACIJE O VEŠ NABREŽINA  

Sedež
Nabrežina Kamnolomi, 85 – 34011 Devin Nabrežina – Trst 
Tel.: 040 200136
Fax: 040 2025252
E-mail: tsic819003@istruzione.it; tsic819003@pec.istruzione.it
Spletni naslov: www.vesnabrezina.it 

Ravnateljica: prof. Fulvia Premolin
E-mail: fulvia.premolin@istruzione.it 
Urnik za stranke: po predhodnem dogovoru

Vodja uprave: Nadia Frandoli
Administrativne  sodelavke:  Milena  Gustin,  Martina  Briscak,  Eva  Krmec  (trenutno  jo 
nadomešča Martina Stepancich)
Urnik tajništva za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure, ob sredah tudi popoldne 
od 12. do 14. ure. Ob sobotah je pisarna zaprta.

Otroški vrtci

OV v Nabrežini
Nabrežina Center, 173/a
Tel.: 040 200384
E-mail: nabrezina.vrtec@libero.it

OV v Devinu
Devin, 62/1
Tel.: 040 208149
E-mail: devin.vrtec@libero.it

OV v Mavhinjah
Mavhinje, 55
Tel.: 040 299772
E-mail: mavhinje.vrtec@libero.it 

OV v Gabrovcu
Gabrovec, 59
Tel.: 040 229419
E-mail: gabrovec.vrtec@libero.it

Osnovne šole

OŠ Virgila Ščeka
Nabrežina Kamnolomi, 85
Tel.: 040 200136
E-mail: virgilscek2016@libero.it

OŠ Josipa Jurčiča
Devin, 77/c
Tel. 040 208164
E-mail: sola.jurcic  @  gmail.com   

COŠ Stanislava Grudna
Šempolaj,  50
Tel.: 040 200482
E-mail: stankogruden@libero.it

COŠ L.Kokoravca – Gorazda in 
1. maj 1945
Zgonik, 48
Tel.: 040 229185
E-mail: 1maj1945@libero.it

Srednja šola

DSŠ Iga Grudna
Nabrežina Kamnolomi, 16
Tel.: 040 200321; Fax: 040 2025007
E-mail: dss_igogruden@libero.it

Urniki
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V otroških vrtcih, osnovnih šolah in na nižji srednji šoli poteka pouk od ponedeljka do petka.

Otroški vrtec Prihod Odhod Predčasni odhod

OV Nabrežina 7.30 – 9.00 15.30 – 15.45 13.15 – 13.30

OV Devin 7.45 – 9.00 15.30 – 16.00 13.10 – 13.15

OV Mavhinje 7.45 – 9.00 15.30 – 16.00 13.00 – 13.30

OV Gabrovec 7.30 – 9.00 15.00 – 15.30 13.00 – 13.30

Osnovna šola Šolski urnik Podaljšek Podaljšano bivanje
(združenje staršev)

OŠ Virgila 
Ščeka

8.00 – 13.10
torek, četrtek do 

15.30
ponedeljek, sreda, 

petek do 15.30

OŠ Josipa 
Jurčiča

8.00 – 13.05
torek, četrtek  do 

15.15
ponedeljek, sreda, 

petek do 15.15

COŠ  Stanislava 
Grudna

7.50 – 15.50 Celodnevna šola

COŠ 
L.Kokoravca- 
Gorazda

8.00 – 16.00 Celodnevna šola

Nižja srednja 
šola

Šolski urnik

DSŠ Iga Grudna 7.45 – 14.13
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2. DRUŽBENO-KULTURNO PODROČJE VEŠ NABREŽINA

Področje Večstopenjske šole Nabrežina obsega Občino Devin Nabrežina in Občino Zgonik. 
Področje je precej heterogeno tako z geografskega kot ekonomskega in etničnega vidika. V 
zadnjih desetletjih je okolje spremenilo svoj videz, saj se je v vasi obeh Občin naselilo veliko 
novih priseljencev. Precej je namreč novih prebivalcev italijanske in drugih narodnosti ter tudi 
narodnostno mešanih družin.

Šola se mora prilagoditi vsem tem novostim in vzgajati učence k strpnosti, demokratičnemu 
sožitju, spoštovanju posameznika, ne glede na vero, jezik in kulturno pripadnost.

Občinski  upravi,  s  katerima  otroški  vrtci,  osnovne  šole  in  srednja  šola  redno  in  plodno 
sodelujeta,  imata  že  vrsto  let  v  načrtu  razne  dejavnosti  in  pobude,  ki  pripomorejo  k 
osebnostnemu in  kulturnem razvoju  učencev ter  spodbujajo  konstruktivno sožitje  med tu 
živečima narodoma in pripadniki drugih narodnosti.

Obe upravi skrbita za prevoz učencev in nudita kosilo, kjer je to predvideno. Centralni kuhinji 
sta za Občino Devin Nabrežina v Sesljanu, za Občino Zgonik pa v Zgoniku.

Otroški vrtci, osnovne šole in srednja šola vključujejo v svoje letne načrte dejavnosti in vrsto 
pobud,  ki  predvidevajo sodelovanja na horizontalni  ravni  med otroškimi  vrtci  in šolami,  s 
kulturnimi in športnimi ustanovami in seveda z družinami učencev. Po organizacijskih izbirah 
upoštevajo posamezni vrtci in šole tudi potrebe in želje staršev.

3. POSLANSTVO IN VIZIJA VEŠ NABREŽINA

Šola je prostor, v katerem se učenci učijo in razvijajo kompetence, obenem je tudi prostor, v 
katerem se učenci srečujejo, komunicirajo in razvijajo pozitivne medsebojne odnose tako z 
vrstniki kot z odraslimi. 

Šola mora v okolju delovati kot odprt sistem, ki vzpostavlja konstruktivne stike s krajevnimi 
ustanovami, društvi, z družinami otrok in pomaga učiteljem, da so kos novim izzivom družbe. 
Le tako lahko ustrezno zadosti potrebam učencev in širšega krajevnega okolja. 

Pri tem je treba upoštevati narodno raznolikost družin, iz katerih prihajajo otroci, in specifični 
značaj šol s slovenskim učnim jezikom, v katere se vedno v večjem številu vpisujejo učenci iz 
italijanskih in mešanih zakonov ter  otroci  različnih narodnosti.  Vsi  pedagoški delavci  smo 
mnenja,  da  je  treba  okrepiti  pobude,  ki  medkulturno  osveščajo  učence  ter  podkrepijo 
konstruktivne medsebojne odnose. 

V  tem kontekstu obiskujejo slovenske vrtce in šole otroci oz. učenci, ki živijo v večjezičnem 
in večkulturnem okolju, kar postavlja vzgojitelje, učitelje in profesorje pred celo vrsto vprašanj 
in  težav  na  področju  didaktike,  metodologije  dela  in  medsebojnih  odnosov.  Učitelji  vseh 
stopenj si prizadevamo in si bomo še v nadalje prizadevali, da bomo z izbiro najustreznejših 
pedagoških  in  metodoloških  pristopov  spodbujali  in  krepili  otrokovo  osebno  rast  in 
medkulturno osveščanje. Šola mora postati tudi prostor, v katerem bomo otroke, učence in 
njihove družine uvajali  v  vrednote,  ki  temeljijo  na osnovnih vrednotah današnjega sveta: 
medkulturno spoznavanje, sprejemanje različnosti in medsebojno spoznavanje.

Temelj vzgojno-izobraževalnega programa naše šole je optimalni razvoj otroka ne glede na 
spol,  kulturo in socialno poreklo,  veroizpoved, narodno pripadnost  ter  telesno in duševno 
kondicijo.  Nadejamo  si,  da  bodo  naši  otroci,  opremljeni  z  znanjem,  kompetencami  in 
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potrebnimi socialnimi veščinami vsak po svojih sposobnostih suvereno nadgrajevali znanje 
za prestop v posamezne faze obveznega šolanja, nadaljnjega izobraževanja na višji šoli, v 
svet dela in v življenje.

4. PRAVILNIK VEŠ NABREŽINA

Pravilnik Večstopenjske šole Nabrežina visi na vidnem mestu v vseh vrtcih in šolah ter na 

oglasni     deski.  

V otroških vrtcih visi na oglasni deski urnik in dnevni razpored dejavnosti.

V šolskih prostorih visi na vidnem mestu šolski koledar, urnik začetka in konca pouka, urnik 
odmorov  oz.  kosila,  delovni  urnik  učiteljev  in  profesorjev,  predmetni  urnik  posameznih 
razredov ter pravilnik Večstopenjske šole, ki ga morajo spoštovati vsi uporabniki.

Vzgojiteljice, učitelji in profesorji privzgojijo v učencih smisel za urejenost in za spoštovanje 
pravil, za točnost in spoštovanje urnika, saj ta princip predpostavlja tudi spoštovanje drugih.

Kasnejši  prihod  učencev:  Učence,  ki  pridejo  kasneje  v  šolo,  naj  pospremijo  starši  ali 
poverjena odrasla oseba.  S pisnim opravičilom izročijo učenca pomožnemu osebju, ki ga 
pospremi v učilnico, če ga učno osebje sprejme pred koncem šolske ure.

Predčasni  odhod učencev:  Učenci  smejo  predčasno zapustiti  šolsko poslopje  s  pisnim 
opravičilom in le v spremstvu staršev oz. odrasle osebe, ki jo zato starši pisno poverijo.

Odsotnosti:  Vsako  odsotnost  naj  starši  oz.  pooblaščena  oseba  opravičijo  v  Galebovem 
šolskem dnevniku oz. Dijaški knjižici. Vsako opravičilo mora biti podpisano.

Učno osebje, po potrebi v sodelovanju s šolskimi sodelavkami, skrbi za varstvo otrok med 
poukom, med odmori in med vsemi medšolskimi in izvenšolskimi dejavnostmi, saj spada to 
med  službene  obveznosti.  Učno  osebje  mora  biti  v  službi  pet  minut  pred  začetkom 
službenega urnika (določila delovne pogodbe).

Starši morajo spoštovati urnik začetka oz. konca pouka. Učence pospremijo le do šolskega 
vhoda oz. jih izročijo pomožnemu osebju, ki jih pospremi v učilnico. 

Ob začetku šolskega leta Oddelčni sveti, Medrazredni sveti in Razredni sveti sestavijo letni 
načrt dejavnosti. Tega mora odobriti Zbor učnega osebja in Zavodski svet.

Za vsak daljši  sprehod,  poučno ekskurzijo  oz.  izlet  morajo  imeti  učenci  pisno privoljenje 
staršev in osebni dokument.

Za čezmejne ali večdnevne izlete / ekskurzije je nujno potrebna dopolnjena dokumentacija z 
evidencijacijo spremljevalcev, kakor po že določenih pravilih.

V stavbah,  kjer je sedež dveh ali  več šol,  se za uporabo šolskih prostorov domeni učno 
osebje ob začetku šolskega leta, ko sestavlja urnike oz. se načrtujejo razredi.

Za  rabo  šolskih  prostorov  izven  šolskega  urnika  lahko  zaprosijo  tudi  druge  ustanove  in 
posamezniki. Zavodski svet izdaja dovoljenje za daljšo oz. občasno rabo prostorov oz. poveri 
nalogo  ravnatelju  pod  pogojem,  da  je  predsednik  Zavodskega  sveta  obveščen.  Vsi 
uporabniki se morajo pri tem držati Pravilnika Zavodskega sveta.

Zaščita osebnih podatkov po zakonu 196/2003

Zakonski odlok v zvezi z obdelavo osebnih podatkov predvideva posebna jamstva.  Naša 
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Večstopenjska šola bo obravnavala osebne podatke učencev, staršev in šolskega osebja na 
podlagi  načel  korektnosti,  zakonitosti  in  preglednosti  ter  na  osnovi  zaščite  pravice  do 
zasebnosti.

Osebni podatki, ki jih hranijo in obravnavajo naši vrtci in naše šole, so namenjene izključno 
notranjim šolskim upravnim postopkom.

Osebne podatke zbirajo vrtci  in  šole  v  pisni  obliki  in  jih  nato računalniško obdelajo.  Teh 
podatkov  ne  posredujejo  tretjim  osebam  brez  predhodnega  izrecnega  pooblastila 
obravnavanih oseb.

Nosilec  obdelave  podatkov  je  ravnatelj,  odgovorni  uslužbenec  za obdelavo  podatkov  pa 
upravni vodja. Računalniški program za pravilno hranjenje podatkov je poverjen odgovorni 
osebi.

V  vsakem  vrtcu  je  namestnik  predsednika  Oddelčnega  sveta  odgovoren  za  pravilno 
obravnavo  in  hranjenje  osebnih  podatkov  otrok,  njihovih  družin  ter  o  otrokovem 
udejstvovanju v vzgojnem procesu delovanja vrtca.

Na  vsaki  šoli  je  namestnik  predsednika  Medrazrednega  sveta  oz.  Razrednega sveta 
odgovoren za pravilno obravnavo in hranjenje osebnih podatkov učencev in njihovih družin 
ter o vseh informacijah v zvezi z učenčevim vkjučevanjem v vzgojno-izobraževalni proces.
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5. KURIKULARNI NAČRT: organizacija šolskih prostorov, vpisani učenci, učno
    osebje in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela

5.1 Organizacija šolskih prostorov v š.l. 2016/17

Otroški vrtci 

Otroški vrtec Število 
učilnic

Igralnica Jedilnica Kuhinja
Dvorišče z 

igrali
IKT tabla

OV Nabrežina 1 1 1 1

OV Devin 1 1 1 1 1

OV Mavhinje 1 1 + mehka 
soba

1 1 1

OV Gabrovec 1 1 1 1 1

Osnovne šole

Osnovna šola Število 
učilnic

Računalniška 
soba

Knjižnica Jedilnica Telovadnica Dvorišče IKT tabla 

OŠ Virgila 
Ščeka

5 1 1 1 * 1 1

OŠ Josipa 
Jurčiča

5 1 1 1 1 1 1

COŠ 
Stanislava 
Grudna

5 1 1 1 1 1

COŠ  L.K.- 
Gorazda /
1.maj1945

5 1+ risalnica 1 1 * 1 2

*Gibalna vzgoja v občinski telovadnici

Nižja srednja šola

Nižja srednja 
šola

Število 
učilnic

Računalniška 
soba

Glasbena 
soba

Knjižnica Telovadnica Dvorišče
IKT 

tabla

DSŠ Iga 
Grudna

4 + 2 
(na osn. 
šoli)

1 2 1 * 1 4

*Gibalna vzgoja v občinski telovadnici

5.2 Število vpisanih učencev v š.l. 2016/17

Otroški vrtci

Otroški vrtec I. II. III MM Skupno

OV Nabrežina 7 6 7 2 22

OV Devin 8 7 6 / 21

OV Mavhinje 7 3 1 1 12

OV Gabrovec 8 8 6 / 22
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Osnovne šole

Osnovna šola 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Skupno

OŠ Virgila 
Ščeka

3 7 6 7 11 34

OŠ Josipa 
Jurčiča

8 6 11 10 17 52

COŠ 
Stanislava 
Grudna

10 9 4 8 4 35

COŠ  L.K. 
Gorazda/
1.maj 1945

9 5 7 15 7 43

Nižja srednja šola

Nižja srednja 
šola

1.r. 2.a 2.b 3.a 3.b Skupno

DSŠ Iga 
Grudna

22 18 18 19 17 94

5.3 Učno osebje v šol.l.2016/17

Otroški vrtci 

Otroški vrtec
Število 

vzgojiteljic

Število 
učnih ur 
na učit

Službeni  
položaj

Part time

OV Nabrežina 3
2 x 25h
1x 1h 30'

2x stalni 
1x supl.

/

OV Devin 3
2 x 25h
1x 1h 30'

2x stalni 
1x supl.

/

OV Mavhinje 4

1 x 20h 
1 x 25h
1 x 5h
1 x 1h 30'

1x stalni
3x supl.

1

OV Gabrovec 3
2 x 25h
1x 1h 30'

2x stalni 
1x supl.

/

Osnovne šole 

Osnovna šola
Število 

učiteljev
Število učnih 

ur na učit
Službeni  
položaj

Part time

OŠ Virgila Ščeka-
Nabrežina

8

1x 12h
    +12h 
dodatni 
organik
2x 24h
1x 12h
1x 18h
2x 6h

6x stalni 
2x supl.

1

OŠ Josipa 9 5x 24h 8x stalni 
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Jurčiča-
Devin

1x 18h
1x 10h
1x12h
1x 12h+ 12h 
dodatni 
organik

1x supl. 3

COŠ 
Stanislava 
Grudna-
Šempolaj

10

1x 12h+ 
12h 
dodatni 
organik
3x 24h
2x 24h
2x 12h
1x 6h
1x 20h

6x stalni
4x supl. 3

COŠ  L.K- 
Gorazda/
1.maj 1945
Zgonik

12

5x 24h
1x 12h 
+12h 
dodatni 
organik
2x 18h
1x 2h
1x 7h
1x 6h
1x21h

10x stalni 
2x supl.

6

Nižja srednja šola

Nižja srednja 
šola

Število 
profesorjev

Število 
učnih ur na 

prof.

Službeni  
položaj

Part time

DSŠ Iga 
Grudna

14

3x 18h
2x 19h
1x 10h+8h 
dodatni 
organik
1x 5h
1x 9h
4x10h
1x12h
1x15h

7x stalni
7x supl.

1

5.4.1 OTROŠKI VRTCI

RAZVOJNE NALOGE OTROŠKEGA VRTCA

Sodobni  pogledi  na  otroka  in  vzgojo  temeljijo  na  splošnem priznavanju  otrokovih  pravic 
(določa jih italijanska ustava in različne mednarodne listine).

Predšolska vzgoja naj bo podprta predvsem s teorijami osebnosti zlasti znotraj humanistične 
psihologije,  ki poudarja aktivno in pozitivno podobo človeka. Gre za teorije,  ki gledajo na 
razvoj kot neprekinjen in dinamičen proces hkrati pa nakazujejo potrebo po vzporednosti, 
usklajenosti in integraciji med posameznimi področji otrokovega razvoja.
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Ko poudarjamo, da so teorije o otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju temelj 
koncepcije predšolske vzgoje, ne smemo spregledati tudi dejavnikov v širšem socialnem in 
družbenem prostoru, v katerem otrok živi in odrašča: aktualne potrebe družbe, vedenjske in 
socialne vzorce, soočanje z drugimi kulturami in narodnostnimi.

Od tu dalje smo bliže kar želimo doseči z načrtno predšolsko vzgojo : otrokov skladen razvoj, 
radovednost, posploševanja, prilagoditev okolju, širok spekter specifičnih znanj, spretnosti in 
veščin.

Dosledno bomo torej upoštevali : družbo v razvoju, položaj otroka in družine, otroka kot 
subjekta pravic, življenjsko okolje in vzgojne dejavnike.

OTROŠKI VRTEC  naj bo prostor, v katerem si otroci (deklice in dečki):
 Skladno razvijajo osebnost
 Pridobivajo znanje in si razvijajo sposobnosti in spretnosti
 Razvijajo stalne in pozitivne medsebojne odnose

ORIS METOD 

 Igra v vseh njenih komponentah in izrazih

 Raziskovanje in odkrivanje

 Sporočanjski odnosi

 Didaktično posredovanje (načini in sredstva)

 Strukturirane, delno strukturirane in proste aktivnosti/dejavnosti

ORGANIZACIJA ZA VZGOJO 

 Organizacija oddelka (posamezni otroški vrtec)

 Vsakodnevne dejavnosti

 Uporaba prostorov (zunanji in notranji prostori)

 Časovna fleksibilna razdelitev didaktičnega posredovanja

 Upoštevanje otrokovih zmožnosti dojemanja glede na razvojno stopnjo, starost in vpliv 
družine ter okolja

 Oblikovanje kulturne, narodnostne in jezikovne identitete (v sodelovanju s krajevnimi 
kulturnimi, športnimi in verskimi ustanovami)

 Opazovanje, načrtovanje in preverjanje učnega osebja (na ravni otroškega vrtca in na 
ravni VEŠ Nabrežina), izobraževanje in poklicno spopolnjevanje

EVALVACIJA

V  otroškem  vrtcu  je  preverjanje  opravljenih  vzgojno-didaktičnih  dejavnosti  mesečno.  Ob 
koncu vsakega meseca vzgojiteljice zapišejo preverjanje v osebno dokumentacijo (osebni 
mesečni načrti). Prav tako oddajo vzgojiteljice zaključno preverjanje vsakega posameznega 
vrtca ob zaključku šolskega leta.

V otroškem vrtcu niso predvidene stroge oblike ocenjevanja vendar vzgojiteljice že vrsto let 
izpolnjujejo opazovalne lestvice vrednotenja otrokovih sposobnosti in spretnosti predvsem 
zato, da stalno strokovno spremljajo otrokov razvoj, napredke ali morebitne težave.

Podatke vzgojiteljice zapisujejo dvakrat v šolskem letu in sicer februarja in junija. V mesecu 
februarju  organizirajo  tudi  individualne  pogovore  s  starši  za  posredovanje  informacij 
družinam glede stopnje razvoja posameznega otroka.
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Vzgojiteljice zapišejo v vpisnico začetno in zaključno stanje posameznih otrok (ali morebitne 
težave). Zapisovanje prilagodi vsak vrtec lastnim potrebam in specifikam.

Podatki  o posameznih otrocih ostanejo tajni,  so pa na razpolago znotraj  VEŠ Nabrežina 
ravnatelju, učiteljem in staršem v obliki individualnih pogovorov.

ODNOSI V VRTCU

Vsak otroški vrtec bo izdelal  HIŠNI RED  ,   kjer bodo jasno izražene postavke, ki uravnavajo 
skupno šolsko življenje.

Pravila bodo temeljila na pravičnem ravnanju, v strogem spoštovanju veljavnih zakonskih 
predpisov in  ravnateljskih navodil.  Morebitna odstopanja ali  neupoštevanje le-teh s strani 
staršev bodo posredovana ravnateljstvu  v presojo in odločanje.

Govorilne ure potekajo po vrtcih enkrat mesečno, po razporedu, ki ga določita vzgojiteljici za 
vsak vrtec.

Predvideni so roditeljski sestanki in en informativni sestanek za starše novo-vpisanih otrok, 
datume določijo vzgojiteljice in seznanijo starše preko obvestila, ki je postavljen na oglasno 
desko (oz. posredovan vsaki družini v vednost-posebno v vrtcih, kjer deluje služba šolskega 
prevoza).

Na oglasni deski so razobešena vsa sporočila in okrožnice, ki jih posreduje ravnateljstvo oz. 
šolske oblasti ali akreditirane ustanove.

NEPRETRGANOST VZGOJE
 
Otroški vrtec je dolžan upoštevati kot bistveno sestavino pri načrtovanju kulturne identitete 
otroka tudi sistem odnosov med vrtci VEŠ Nabrežina in ostalimi šolskimi stopnjami.

V ta namen deluje na ravnateljski ravni komisija za vzgojno-učno povezavo, katera zasleduje 
cilje  pretoka  informacij  med  vzgojitelji  in  učitelji  pa  tudi  načrtovanje  skupnih  pobud  in 
dejavnosti.

DRUŽBENA ANALIZA DELOKROGA OTROŠKIH VRTCEV

Vrtec  je  beseda  s  katero  označujemo  izobraževalni  proces,  kvaliteto  izobraževalnega 
programa in ustanovo kot  šolsko strukturo.  Le-ti  so rezultat  aktualnih razvojnih procesov, 
kurikularnih reform in seveda rezultat razvojnih potekov in izhodiščnih stanj. Očitno je, da je 
mreža državnih otroških vrtcev,  ki  spadajo pod delokrog VEŠ Nabrežina dobro razvita in 
trdno  povezana  s  slovenskim etičnim elementom,  ki  ga  predstavlja  teritorialna  stvarnost 
Občin Devin-Nabrežina in Zgonik (Pokrajina Trst).

V  okviru  te  »  notranje  strukture  »  šolske  mreže  vrtcev  s  slovenski  učnim  jezikom  naj 
opredelimo kontekste v katerih delujejo štirije otroški vrtci in sicer OV Devin, OV Nabrežina,  
OV Mavhinje (vsi  spadajo  v  območje  občine  Devin  Nabrežina)  in  OV Gabrovec (občina 
Zgonik).

Omenjeni  OV  imajo  v  bistvu  poenoten  urnik  delovanja  in  sicer  od  7.30  /  7.45  –  do 
15.30/16.00  gre  se  torej  za  osem  ur  rednega  delovanja.  Slednji  urnik  dovoljuje  dovolj 
kakovostno pedagoško in didaktično delovanje saj jamči dveurno soprisotnost vzgojiteljic, ki 
je  v  danih  pogojih  jamstvo  za  učinkovito  izvajanje  učnih  procesov.  Notranja  fleksibilnost 
urnika (v dogovoru z vodstvom VEŠ Nabrežina) dovoljuje, da lahko posamezni vrtci izvajajo 
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dodatne projekte in s tem izvajajo in dopolnjujejo Vzgojno-izobraževalno ponudbo.

Vsi otroški vrtci so enoddelčni in jih obiskujejo otroci od 3.do 6.leta starosti – gre torej za 
starostno mešane oddelke.  Vrtec Nabrežina in  Devin delita svoje prostore z  italijanskim 
vrtcem,  kar  jima  vsekakor  omogoča  tudi  aktivno   sodelovanje  v  duhu   medsebojnega 
spoštovanja in sožitja. Vrtca Gabrovec in Mavhinje pa sta povsem samostojna in se nahajata 
na obrobju omenjenih vasi.

Tipologija družin je glede na narodnostne in jezikovne značilnosti staršev zelo heterogena 
saj  otroške  vrtce  VEŠ  Nabrežina  obiskujejo  otroci,  ki  izhajajo  iz  narodnostno-družinsko 
mešanih okolij in sicer: samo slovensko, slovensko-italjansko, samo italijansko (prisotne so 
tudi druge variante npr. angleško-slovensko). Upoštevajoč  razgovore s starši in razne ankete 
se starši odločajo za naše otroške vrtce iz dveh glavnih razlogov: ker so Slovenci  in torej 
želijo, da njihovi otroci obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom, v primeru dvojezičnih 
družin  ali  samo  italijansko  govorečih  družin  pa  zato  ker  želijo,  da  njihov  otrok  spozna 
slovensko  kulturo ter se  tako nauči obeh jezikov. Razmerja med navedenimi družinami se 
spreminjajo,  če  pri  določanju  narodnostne  in  jezikovne  strukture  upoštevamo  poleg 
narodnosti staršev še podatke kot narodnostni izvor, materni jezik in pogovorni jezik v družini.

Vedno  bolj  torej  stopa  v  ospredje  kvalitetno  posredovanje,  tudi  na  predšolski  stopnji, 
slovenskega  jezika  in  slovenske  kulture.  Problematika  postavlja  vzgojiteljice   pred  zelo 
zahtevno nalogo in odgovornost  saj za  uspešno sodelovanje v  celostnem komunikacijskem 
procesu ni dovolj le načrtovanje jezikovnih dejavnosti v vrtcu pač pa je uresničevanje ciljev 
odvisno tudi od izobraževanja vzgojiteljic, aktivnega povezovanja s teritorijem in krajevnimi 
ustanovami in društvi. Izhajajoč iz direktiv Evropske skupnosti na področju izobraževanja in 
čezmejnega sodelovanja postaja tudi pomembna, še posebej dejanska možnost vzpostavitve 
sodelovanja z ustanovami  (vrtci) v bližnji Republiki Sloveniji. Kar predstavlja za vzgojiteljice 
VEŠ Nabrežina dodatno obogatitev na kulturnem in izobraževalnem nivoju.

Učni načrti postavljajo v ospredje eno izmed temeljnih nalog predšolske stopnje : da otrok 
razvije jezikovno zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in 
za  različne  potrebe.  Jezikovna  zmožnost  seveda  ne  pomeni  le  otrokove  zmožnosti 
sporazumevati se z okoljem, marveč implicira še mnogo več:  stopa v interakcijo tudi z igro 
(plesom, dramo, ritmom in glasbo, gibanjem), matematiko (klasifikacija, razvrščanje)  in še z 
drugimi  spoznavnimi  področji.  Otroci  se v  tem obdobju učijo  sporočati  svoje  izkušnje  na 
različne  načine,  razumeti  načine,  kako  drugi  sporočajo  in  predstavljajo  lastne  izkušnje. 
Razvijajo zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in ustvarjalnega mišljenja. Jezik se 
razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog a predvsem možnost sporočanja 
in komuniciranja!

Ker je torej okolje v katerem naši vrtci delujejo dvojezično je seveda treba upoštevati dejstvo, 
da so izbire še toliko težavneješe, saj se številni otroci izven šolskega konteksta srečujejo ali 
z dvojezičnimi govornimi položaji (slovensko-italijanski) ali eno jezičnimi govornimi položaji 
(samo slovenski ali  samo italijanski). Vedno bolj  v naših vrtcih prevladujejo otroci, ki izhajajo 
iz dvoježičnih družin ali iz samo italijanskih družinskih kontekstov. Vzgojiteljice smo se zato 
odločile, da v  VIPu našega Večstopenjskega zavoda izpostavimo potrebo po dodatnih učnih 
močeh, ki naj bi skupno z vzgojiteljicami delovale v oporo  pedagoško-didaktičnih procesov, 
ki  krepijo  metajezikovne  veščine:   razumevanja,  razvijanja  in  produciranja  slovenskega 
jezika.

NAVPIČNI KURIKULUM
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Pojem navpičnega kurikuluma in torej povezave z osnovno šolo smo vzgojiteljice opredelile 
kot  presek različnih  dejavnikov,  ki  vplivajo  na celostno dogajanje  v  vzgojno-izobraževalni 
instituciji, ki jo predstavlja VEŠ Nabrežina..

Vzgojiteljice smo se odločile,da se bomo povezale na naslednjih tematskih sklopih:  zdrava 
prehrana, promocija zdravja in gibanja, naravoslovje, legalnost, utrjevanje jezikovnih 
kompetenc in sodelovanje s krajevnimi društvi in organizacijami.

Otroški vrtec se je v zadnjih letih preoblikoval iz varstvene ustanove v vzgojno ustanovo v 
pravem pomenu. V okviru šolskega sistema mora zato otroški vrtec omogočiti celovit razvoj 
otrokove osebnosti od tretjega do šestega leta starosti. Zato pri oblikovanju vzgojnih nalog in 
ciljev ne moremo mimo razvojnih specifik  predšolskega otroka ter   potrebnih pogojev za 
njegov  razvoj.  Značilnosti  kurikuluma  za  predšolsko  stopnjo  so  jasno  opredeljeni   in 
razčlenjeni  v  skupnem letnem Vzgojno-izobraževalnem načrtu  (vzgojni  cilji,  definirane  so 
vsebine  in  vzgojno-metodološki  oprijemi  ter  oblike  evalvacije  in  sistemskega  preverjanja 
učnega procesa).

Vzgojiteljice bodo letni Vzgojni načrt izvajale v duhu državnih kurikularnih smernic za otroške 
vrtce in ravnateljskih navodil in pravilnikov ter jih stalno prilagajale posebnostim ter potrebam 
posameznega otroškega vrtca.

Znotraj formalnih sistemskih kontekstov bodo otroški vrtci sodelovali z otroškimi jaslimi (kjer 
delujejo)  in  osnovno  šolo.  Konkretne  rezultate  teh  povezav  bodo  pokazali  na  stopnji 
posameznih otroških vrtcev ter v sklopu celovitega delovanja Večstopenjske šole Nabrežina. 
Posebno  pozornost  bodo  posvetile  nepretrganosti  vzgoje,  povezavi   z  osnovno  šolo, 
usklajevanju učnih načrtov predhodnega obdobja (5–6 let), posredovanju koristnih sporočil o 
otroku in izbranih didaktičnih pristopih ter organiziranju skupnih dejavnosti v obliki učnih uric, 
vodenih obiskih, skupnem nastopanju na raznih prireditvah, srečanju med učnim osebjem za 
načrtovanje in preverjanje učno-didaktičnih procesov.

Pri  uresničevanju  vzgojne  kontinuitete  se  bodo  vzgojiteljice  srečevale  z  vzgojiteljicami 
otroških jasli in osnovnošolskimi učitelji za posredovanje informacij, skupno načrtovanje in 
izvajanje aktivnosti in dejavnosti (po posameznih šolah in vrtcih) v sklopu pobud, ki smo jih 
opredelile.

OPREDELITEV KONTEKSTOV JEZIKOVNE VZGOJE V OTROŠKIH VRTCIH

Značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju govorijo v prid dejstvu, da bi morala biti 
jezikovna vzgoja v velikem deležu prisotna v programu predšolske stopnje (glej  priložen 
kurikulum za OV-VEŠ Nabrežina), ki zagotavlja otroku aktivno udeležbo v sporazumevalnem 
procesu,  mu  nudi  možnosti  spoznavanja  in  učenja  strategij  tvorjenja  besedil  v  različnih 
govornih položajih.  Da bi bil  aktiven udeleženec v sporazumevalnem procesu mora otrok 
razvijati svojo jezikovno zmožnost, torej pridobiti vedenje o slovnici jezika, ki se ga uči in o 
pravilih  komuniciranja,  učiti  se novih besed in  oblik  besedil.  Torej  imeti   možnost,  da se 
pogovarja, da pripoveduje, da prevzema vlogo aktivnega govorca, tako v otroškem vrtcu kot 
izven njega – v okolju,  ki  potrjuje jezik,  ki  se ga v vrtcu uči,  ki  ga v vrtcu vsakodnevno 
uporablja.
Od tu izbira za vodoravno povezovanje s krajevnimi društvi in ustanovami. Saj izhajamo iz 
psiho-pedagoških spoznanj in trditev, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija 
in  uči  v  aktivni  povezavi  s  svojim socialnim in  fizičnim okoljem,  v  interakciji  z  vrstniki  in 
odraslimi.  Zato  bo  na  vseh  področjih  dejavnosti  kot  so  jezik,  družba,  kultura,  umetnost 
poseben poudarek na sinergičnem povezovanju vrtca z izvenšolskimi dejavniki/subjekti.
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PODROČJE JEZIKA IN UTRJEVANJE JEZIKOVNIH KOMPETENC V POVEZAVI S 
KRAJEVNIMI DRUŠTVI IN ORGANIZACIJAMI

Ciljne skupine : otroci, starši, vrtec, okolje

Za področje jezika lahko rečemo, da je povezano z vsemi drugimi področji dejavnosti v vrtcu.

Na ravni kurikuluma, ki pomeni izpeljavo zapisanih ciljev  v praksi, bomo predlagane vsebine 
na različne načine povezovale in dopolnjevale.

Etapni vzgojni cilj razvijanja govora v predšolskem obdobju je pridobivanje sposobnosti, da 
bodo znali otroci izraziti misli in pripovedovati o bližnjih dogodkih razumljivo, pravilno, tekoče 
in v smiselnem zaporedju. V sklopu jezikovne vzgoje bosta zaživela še dva projekta in sicer 
gledališka  vzgoja  in  bralna  značka.  Gledališka  dejavnost  je  vpeta  v  vsa  izobraževalna 
področja in se odraža bodisi  v ogledu gledaliških predstav kot  v spontani igri  gledališča. 
Gledališče ni glavni cilj, temveč sredstvo, ki omogoča ustvarjalni proces pridobivanja novih 
izkušenj,  znanj,  razvijanja  komunikacijskih  sposobnosti  ter  pridobivanja  samozavestnega 
poslušanja. S književno vzgojo pa si želimo, da bi se otroci veselili ob branju, poslušanju 
pravljic  in  pesmi  ter  da  bi  spoznavali  in  vzljubili  svet  knjige.  Zgodnje  srečevanje  s 
književnostjo  spodbuja razvoj  otrokove domišljiske sposobnosti   kreativnega mišljenja  ter 
omogoča širjenje jezikovnega izražanja.

 CILJI 

 razvijanje sposobnosti za poslušanje in artikulacijo

 razvijanje in bogatenje besedišča

 skrb za slovnično pravilen in naraven govor

 skrb  za  primeren  jezik,  ki  naj  pripomore  k  pripravljenosti  otrok  za  vstop  v  šolo 
(dolgoročen triletni cilj)

 razvijanje metajezikovnih kompetenc: poslušanje, pravilna izgovorjava, pripovedovanje, 
razvoj in bogatenje besedišča (triletni dolgoročni cilj), opisovanje in besedno raziskovanje

 priprava na opismenjevanje – razvijanje ročnih spretnosti, zlasti motorike roke

 navajanje na primerno vedenje med predstavo in doživljanje gledališke predstave

 navajanje na poslušanje in na razumevanje poslušanega

 navajanje na pravilno izražanje besed

 razvijanje pozitivnega odnosa in pravilnega ravnanja s knjigami

 v otroku razvijati občutek radovednosti, da sam seže po knjigah

 uvajanje v bralno kulturo

 urjenje spomina ob obnavljanju pravljic in predstav

 navajanje  na  poslušanje,  na  razumevanje  poslušanega,  na  razumevanje  sporočil  in 
navodil.

 
ZDRAVA PREHRANA, PROMOCIJA ZDRAVJA IN GIBANJA

Ciljne skupine: otroci, starši, vrtec-okolje

Usmeritev  naših  vrtcev  je  zdrav  način  življenje,  ki  ga  skušamo  zagotoviti  z  različnimi 
dejavnostmi, ki oblikujejo otroku pozitivna vedenja, stališča in odnose do lastnega zdravja. 
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Pripravili  bomo  številne  pobude  in  aktivnosti  potom  katerih  bomo  spodbujali  otroke,  da 
razmišljajo kaj lahko storijo za lastno dobro počutje in zdravje, obenem pa si bodo pridobivali 
izkušnje in vzorce.

CILJI : 

 v  prijetni  čustveni  klimi  z  dobrim  vzgledom  navajati  otroke  na  uživanje  zdrave  in 
uravnotežene prehrane

 navajati  otroke  na  različne  okuse,  oblikovanje  prehranjevalnih  navad  ter  razvijanje 
družabnosti ob tem 

  ozaveščati pomembnost zdravega prehranjevanja v smislu prizadevanj za odgovornost 
ohranjevanja svojega zdravja: otroci, starši, okolje

 navajanje na samostojnost in kulturno vedenje pri mizi, higienski in družbeni vidiki

 praznovanje svetovnega dne Zdravja 

 zaznavanje  in  odkrivanja  telesne  sheme  preko  gibanja,  preizkušanje  ter   razvijanje 
sposobnosti in spretnosti raznih gibalnih veščin

 raziskovanje,  spoznavanje  in  dojemanje  sveta,  oblikovanje  lastne  identitete  in 
neposredna krepitev samospoštovanja;

 pridobivanje ustreznih navad ki optimalno prispevajo k celostnem razvoju in zdravju (igra, 
igra na prostem, plesne dejavnosti dramatizacija, ljudski plesi in družabne igre,  zdrava 
prehrana)

 organizacija Športnega dne OV VEŠ Nabrežina

 seznanjanje in izogibanje nevarnostim, ki lahko negativno vplivajo na zdravje

 pravila vedenja na cesti  in varnostni  vidiki  (izhodi,  ogledi in vodeni sprehodi v bližnjo 
okolico).

ZEMLJA – NARAVNI ELEMENTI: EKOLOGIJA, SOŽITJE Z NARAVO 

Ciljne skupine: otroci, starši, vrtec-okolje

Z  vsebinami  zgodnjega  naravoslovja  vplivamo  na  vzgojno-izobraževalno  delo  otrok  z 
namenom razvijanja vrednot,  oziroma odnos do narave,  okolja  in  družbe.  Otroci  začnejo 
odkrivati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti. Razumevanje 
pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti kar vodi k oblikovanju miselnih operacij 
in k oblikovanju temeljnih pojmov (prostor in čas, gibanje in sila, predmet in snov, pojem 
živega in spoznavanje odnosov med predmeti in odnosov med bitji in okoljem).

CILJI:

 otrok spoznava snovi, prostor, čas, zvok, zrak, vodo, svetlobo in njihove lastnosti

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih 

 otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drughih živih bitjih 
ter v neživi naravi

 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive 
narave
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 otrok spoznava življenjski ciklus živih bitij

 otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem

 otrok si  oblikuje predstavo o planetu Zemlja

 otrok si  pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 
dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju okolja

 otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelav.

LEGALNOST – CIVILNA ZAŠČITA, GASILCI, OBČINSKA POLICIJA, GOZDNI ČUVAJI,
REŠEVALNA SLUŽBA

Ciljne skupine: otroci, starši, vrtec-okolje

Mnogo je pojavov, zahtev, pravil,  ki jih morajo otroci  spoznati,  jih razumeti ter si pridobiti 
preko izkušenj. Vrtec si prizadeva, da to učenje postane naravni, vsakdanji del otrokovega 
življenja,  otrokove igre  in  tudi  drugih  dejavnosti.  Organizirali  bomo številne  dejavnosti  in 
aktivnosti,  ki  jih  bodo  izvajali  strokovni  delavci  v  sodelovanju  z  zunanjimi  izvajalci  in 
institucijami.

CILJI:

 seznanjanje z osnovnimi pravili vedenja v slučaju požara, potresa

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave

 otroci spoznavajo promet, usvajajo pravila in pravilno vedenje na cesti

 spoznavajo najrazličnejša vozila  in prometne znake

 spoznavajo  gasilce,  občinsko  policijo,  gozdne  čuvaje,  reševalno  službo,  člane  civilne 
zaščite

VODORAVNI KURIKULUM

VRTCI IN OKOLJE
Otroški vrtci veliko sodeljujejo z vsemi kulturnimi in športnimi ustanovami, predvsem tistimi, ki 
so  prisotne  v  njihovi  bljižnji  okolici.  Vsako  šolsko  leto  vzgojiteljice  načrtujejo  dodatne 
dejavnosti, ki temeljijo prav na sodelovanju s kulturnimi in športnimi delavci in ustanovami.

Taka oblika dela se je izkazala kot izredno pozitivna zato bodo vzgojiteljice v prihodnosti še 
popestrile svoje vzgojno-didaktično delo, predvsem z različnimi projekti in pobudami, ki bodo 
vključevale  pristotnost  strokovnjakov,  kulturnih  in  športnih  delavcev,  staršev in  naspolšno 
vseh občanov.

Sodelovanje s krajevnimi društvi
Otroški  vrtci  VEŠ Nabrežina  imajo  že  vrsto  let  bogato  tradicijo  aktivnega  sodelovanja  z 
vzgojnimi,  kulturnimi in športnimi krajevnimi društvi  in ustanovami,  ki  delujejo na teritoriju 
Občine Devin - Nabrežina in Občine Zgonik (Pokrajina Trst).

Inovacijski  pristop  namerava  ohraniti  in  še  dodatno  obogatiti  te  oblike  didaktično-učne 
integracije,  saj  so  slednje  aktivne oblike  povezovanja  z  okoljem ocenjene v  svoji  celotni 
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vsestranskosti  kot  izrazito  vzgojne narave in predvsem se je  izkazalo za vse uporabnike 
(otroci, starši in krajevna  izvenšolska stvarnost) kot nadvse pozitivna pedagoška izkušnja.

Otroški vrtci bodo v naslednjem triletju sodelovali z naslednjimi krajevnimi društvi, ki delujejo 
na teritoriju Občine Devin Nabrežina in Občine Zgonik:

OTROŠKI VRTEC GABROVEC – Občina Zgonik:  AŠK KRAS, KD DOM BRIŠČIKI, KD 
RDEČA ZVEZDA, KD DRAGO BOJAN, DRUŠTVO DRUŠTVENA GOSTILNA GABROVEC, 
ZDRUŽENJE STARŠEV, CIVILNA ZAŠČITA

OTROŠKI VRTCI DEVIN, NABREŽINA IN MAVHINJE – Občina Devin Nabrežina : SKD 
IGO  GRUDEN,  GODBA  NA  PIHALA  NABREŽINA,  AŠD  SOKOL,  KD  LADJICA  IN 
MEDNARODNI  ZAVOD ZDRUŽENEGA SVETA /UNITED WORLD COLLEGE, ZDRUŽENJE 
STARŠEV

SODELOVANJE  Z USTANOVAMI, ORGANIZACIJAMI  IN DRUŠTVI, KI DELUJEJO NA 
POKRAJINSKI RAVNI : SPDT, ZSŠDI, ZSKD SKLAD MITJA ČUK, SSG-KULTURNI DOM 
TRST, ŽUPNIŠČA, CIVILNA ZAŠČITA

SODELOVANJE Z OBČINSKIMA UPRAVAMA DEVIN - NABREŽINA IN ZGONIK

SODELOVANJE S POKRAJINO TRST (okoljski projekti)

Vzgojiteljice  bodo sodelovale  s  Pedagoško fakulteto  iz  Kopru  –  smer  Predšolska vzgoja 
(delovna praksa študentk).

5.4.2 OSNOVNA ŠOLA

Organizacija osnovnih šol VEŠ Nabrežina

Večstopenjska šola Nabrežina vključuje OŠ Virgila Ščeka v Nabrežini, OŠ Josipa Jurčiča v 
Devinu, COŠ Stanislava Grudna v Šempolaju in COŠ Lojzeta Kokoravca-Gorazda/ 1.maj 
1945 v Zgoniku.

Osnovna  šola  sledi  otroškemu  vrtcu  in  je  prva  obvezna  šola  v  državnem  vzgojno- 
izobraževalnem sistemu. Imenujemo jo osnovna ali primarna iz razlogov, ki izvirajo iz naše 
pedagoške tradicije.

Prvi  razlog  je  kulturni.  V  deklicah  in  dečkih  razvija  vse  oblike  izražanja  in  spodbuja 
pridobivanje  začetne  stopnje  znanja  in  spretnosti,  kakor  tudi  raziskovalne  metodologije. 
Učenca spremlja pri prehodu od »splošnega znanja« do »znanstvenega vedenja« in tako 
ustvarja pogoje za vedno bolj poglobljeno in kritično kulturno podlago.

Drugi razlog je gnozeološki in epistemološki. Vsako spoznanje izhaja iz izkušnje. Le preko 
nenehnega operativnega soočanja z izkušnjami je mogoče doseči neko formalno znanje, ki 
abstratktno razmišlja o svojih logičnih značilnostih.

Tretji  razlog  je  socialni.  Vsem  učencem  morajo  biti  zagotovljeni  kulturni,  socializacijski, 
didaktični in organizacijski pogoji.

Četrti  razlog  je  etični  za  premagovanje  vseh  oblik  egocentrizma  in  gojenje  vrednote 
medsebojnega spoštovanja.

Zadnji razlog je psihološke narave. Osnovna šola nadaljuje na poti, ki sta jo začrtali družina 
in otroški vrtec, ko otroke uvaja v osnovne čustvene integracije, in gradi temelje za stvarno, 
a pozitivno samopodobo.
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Cilji  osnovne šole so torej pridobivanje znanja in kompetenc po Državnih smernica 2012, 
kritičnega čuta, samozavesti, razvijanje ustvarjalnosti, samostojnosti in strpnosti. 

ORGANIZACIJA DELA

Osnovna šola   mora zagotoviti  enotnost  in  upoštevati  različnost,  tako da kljub  enotnosti 
zagotavlja učencem kontinuiteto individualnega razvoja. Zaradi tega morajo učitelji poznati 
individualne  posebnosti  učencev,  jih  priznati,  dopustiti  in  upoštevati.  Z  diferenciranim 
pristopom morajo zagotoviti, da zaradi različnosti učencev ne bi nastajale vzgojne težave, 
nedisciplina in neuspeh.
Ure sočasnosti niso dodatek normalnemu urniku, ampak so del tega. Že pri oblikovanju 
urnika ob začetku šolskega leta učitelji določijo, kako bodo izkoristili sočasnosti.

Kjer so prisotne večrazrednice, izkoristijo učitelji sočasnost za delitev razreda. Na tak način 
lahko posvetijo te ure utrjevanju kurikularnih predmetov.

V glavnem pa se bodo učitelji med sočasnostjo posvetili: 
- individualiziranim posegom in pomoči učencem, ki s težavo dojemajo ali  potrebujejo 
dodatne posege oz. pomoč:
-  individualiziranemu  pouku,  ki  predvideva  prilagajanje  organizacije  dela,  metod, 
postopkov interesom učencev,  oblikovanje različnih nalog za dosego različnih ciljev v 
obsegu določene učne teme
- pomoč učencem s posebnimi potrebami, za njihovo boljše vključevanje v razredno in 
šolsko skupnost.

TRILETNA PROJEKTNA DEJAVNOST ZA OSNOVNE ŠOLE

Naziv projekta Šola/vrtec Cilji Sodelovanja

Vzgojno-didaktična 
povezava OV -OŠ in OŠ 

- DSŠ
Večstopenjska

Medsebojno 
spoznavanje učencev 
ter privajanje na novo 
šolsko okolje

Otroški vrtci, osnovne šole, 
srednja šola

Bralna vzgoja Večstopenjska

Vzgajanje bralcev in 
razvijanje bralne kulture;
branje in odkrivanje 
književnih del kot 
vseživljenska izkušnja in 
neprecenljiva vrednota;
spoznavanje izraznih 
možnosti v slovenskem, 
italijanskem in angleškem 
jeziku. 

Pedagoška svetovalka, 
Društvo BZ iz Slovenije, 
starši, knjižničarke 

Gledališka vzgoja Večstopenjska

Gledanje, poslušanje in 
doživljanje dramskih 
besedil;
utrjevanje slovenskega 
jezika.

Slovensko stalno 
gledališče iz Trsta, druge 
ustanove

Športni krožek
Večstopenjska

Spoznavanje in usvajanje 
različnih gibalnih 
spretnosti: osnov 
smučanja, plavanja, 
orientiringa, šaha in 
kolesarjenja (v okviru 

Zunanji sodelavci, 
izvedenci na področju 
določene panoge, 
sodelovanje z raznimi 
društvi: AŠK Kras, SK 
Devin, SD Sokol, SPDT, 
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prometne vzgoje); 
sodelovanje na raznih 
tekmovanjih in turnirjih.

ZSŠDI

Movimento 3S 
(salute - scuola - 
sport) zdravje - 

šola – šport
Osnovne šole

Gibanje je zdravo: 
zavedanje pomena 
gibanja v naravi oz. v 
telovadnici kot preprečitev 
odvečnega posedanja in 
debelosti

Zunanji izvedenec

Beseda 
povezuje, 

prijateljstvo 
združuje

Osnovna šola 
Virgila Ščeka

Poglobitev poznavanja 
slovenskega jezika 
manjšinskih šol v Italiji 
in Avstriji;
delitev dobrih praks

Volksschule 24 iz 
Celovca, OŠ Bežigrad iz 
Ljubljane; DSŠ Iga 
Grudna

Skupne pobude 
z Osnovnimi 

šolami v 
Sloveniji in 

Avstriji

Večstopenjska

Medsebojno 
spoznavanje in 
druženje;
delitev dobrih praks

Osnovne šole in nižja 
srednja šola Iga Grudna
OŠ Šempas, dvojezična 
OŠ Železna Kapla,
dvojezična OŠ v Špetru,
OŠ Jezersko

Jeziki, le 
lingue, 

languages, 
sprache

Osnovna šola 
L.K.Kokoravec 

-1.maj 1945

Spoznavanje kulturne 
podobe evropskih 
jezikov; razvijanje 
kulture strpnosti in 
spoštovanja

Predstavniki združenja 
staršev Sonce, zunanji 
sodelavci: učitelj 
nemškega jezika in 
univerzitetni študent EU 
za angleški jezik (v sklopu 
projekta Global citizen - 
Educhange)

Zdrava 
prehrana

Otroški vrtci in 
osnovne šole

Ozaveščanje učencev 
o pomembnosti zdrave  
prehrane

Zunanji izvedenci, 
Zdravstvena ustanova

Eko šola Večstopenjska

Spoznavanje in 
pridobivanje znanja o 
okolju;
zavedanje in 
spoštovanje okolja;
pravila reciklaže

ISA Isontina Ambiente,
Zunanji izvedenec,
Društvo slovenskih 
čebelarjev;
Občina Zgonik,
Občina Devin Nabrežina

Pravljice iz 
naših krajev

Osnovna šola 
L.K.Kokoravec 

-1.maj 1945

Razvijanje jezikovnih 
sposobnosti;
spoznavanje teritorija;
razvoj, značilnosti in 
pomen pripovedi

Zunanji izvedenci, 
vaščani, dedki in babice, 
učitelji

Krajevna 
kulturna 

dediščina: 
ročne 

spretnosti

Osnovna šola 
L.K.Kokoravec 

-1.maj 1945

Razvijanje ročnih 
spretnosti preko ročnih 
del; spoznavanje 
likovnih tehnik

Zunanji izvedenci,
Občina Zgonik in krajevna 
kulturna društva

Krajevna 
kulturna 

dediščina: 
kamnoseštvo 
in suhozidje

Osnovna šola 
Virgila Ščeka

Obujanje, spoznavanje 
in vrednotenje kraške 
kulturne dediščine 

Kamnosek – zunanji 
izvedenec, izvedenec 
kraškega suhozidja, 
gozdna straža,
JUS Nabrežina

5.4.3 SREDNJA ŠOLA

Srednja šola uvaja učence v tretjo fazo izobraževanja/formiranja in je preddverje življenjskih 
odločitev o usmeritvi. Prvi predpogoj za učinkovito vzgojno-izobraževalno delo je predvsem 
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vzpostavitev  pozitivnih  medsebojnih  odnosov  med  različnimi  vzgojnimi  dejavniki  -  med 
domom, šolo in drugimi vzgojnimi ustanovami. Le medsebojno spoštovanje in zaupanje bo 
namreč omogočilo plodno in smotrno sodelovanje.

Eden izmed osnovnih smotrov šole je, da nudi učencem čim boljše pogoje za učenje. Zato 
si  profesorji  prizadevamo,  da  naši  programi  temeljijo  na  potrebah,  ki  smo jih  dejansko 
preverili, in na možnostih, ki jih šola in teritorij lahko nudita. Opredelitev smernic vzgojne 
ponudbe je zato odprta vsakršni spremembi, kar omogoča njihovo čim večjo učinkovitost.

Srednja  šola,  ki  je  v  sklopu  obveznega  šolanja  nadaljevanje  osnovne  šole,  učinkovito 
zasleduje  svoje  cilje,  če  pospešuje  pomenljivo  usvajanje  znanja  in  zagotavlja  vzgojno-
izobraževalni uspeh vseh učencev.

Zastavljeni cilji

Za  dosego  tega  cilja  smo  v  skladu  z  napotki  novih  Državnih  smernic  2012  opredelili 
naslednje temeljne metodološke zasnove:

 vrenotenje izkustva in znanja učencev, kar omogoča vnašanje novih vsebin na to podlago

 primerni posegi glede različnosti, ki preprečujejo, da bi različnost postala neenakost

 spodbujanje raziskovanja in odkrivanja, ki ima za cilj pospeševanje želje po raziskovanju

 spodbujanje  sodelovalnega  učenja.  V  tem  smislu  je  mogoče  uvesti  številne  oblike 
interakcije  in  sodelovanja (od medsebojne pomoči  do učenja v  sodelovalni  skupini  in 
učenja med enakimi itd.) bodisi v sklopu razreda bodisi s formiranjem delovnih skupin, v 
katerih sodelujejo učenci iz različnih razredov in različnih starosti

 pidobivanje  zavesti  o  lastnem  načinu  usvajanja  znanja,  ki  pripomore,  da  se  ”učimo 
učenja”, prepoznati težave, ki smo jih imeli, in strategije, s katerimi smo jih premagali; 
priznati storjene napake, a tudi razumeti razloge neuspeh; prepoznati svoje prednosti. S 
temi veščinami si učenec pridobi zavest o svojem načinu učenja in postane sposoben 
samostojnega učenja

 izvajanje  laboratorijske  oblike  dela  spodbuja  operativnost,  obenem  pa  tudi  dialog  in 
razmislek o tem, kar se dela.  Laboratorijski  način dela spodbuja eksperimentiranje in 
načrtovanje,  vpleta  učence  v  razmišljanje,  delo  in  v  ocenjevanje  skupne  dejavnosti. 
Laboratorijska  oblika  dela  se  uvaja  v  jezikovnih  delavnicah  in  priložnostno  med 
strokovnimi obiski ter kreativnimi dejavnostmi.

 
Opredelitev vzgojnih in didaktičnih kompetenc

Po ugotovitvi stvarnih pogojev, v katerih živijo in delajo naši učenci, sledi opredelitev vzgojnih 
in  didaktičnih  kompetenc.  V  skladu  z  Novimi  smernicami  2012  profesorji  v  svojih  letnih 
programih opredelijo kompetence za posamezne predmete ter medpredmetne kompetence. 
Letni programi so v shematski obliki priloženi v VIPu, ki ga VEŠ Nabrežina izdela ob začetku 
vsakega šolskega leta; v razčlenjeni verziji  pa so na razpolago v tajništvu Večstopenjske 
šole.
Vsem programom so skupni naslednji splošni didaktični cilji in vzgojni smotri:

 pospeševanje vzgojnega razvoja in družbe zavesti, spoštovanje in solidarnost do drugih 
ter razvijanje čuta odgovornosti

 ustvajanje pogojev za dobro počutje na šoli,  ustvarjanje ponosa na pripadnost šoli  in 
skupnosti
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 razvijanje v šolskem in izvenšolskem okolju pozitivnih medosebnih odnosov, ki slonijo na 
spoštovanju in sprejemanju drugih in drugačnih, pa tudi odnosov med šolo in družino, 
šolo  in teritorijem ter drugimi šolami

 pospeševanje učinkovitosti vzgojno-didaktičnega dela

 spodbujanje učencev k aktivnemu sodelovanju pri pouku

 navajanje  učencev na miselno aktivnost,  selektivno in  kritično sprejemanje sporočil  s 
posebnim ozirom na sporočila medijev

 krepitev logično-operativnih in jezikovno-izraznih spretnosti

 krepitev  spretnosti  opazovanja  in  zaznavanja  ter  povezovanja  časovno-prostorskih 
pojavov

 usmerjanje učencev k spoznavanju lastnih in poklicnih zanimanj, nagnjenj in sposobnosti 
ter razvijanje zmožnosti sprejemanja ustreznih bodočih šolskih in poklicnih odločitev

 razvijanje ustvarjalnosti in samoiniciative

 utrjevanje  ponosa  na  lastno  narodno  pripadnost  in  spoštovanje  drugih  narodov  in 
narodnosti.

Posebno pozornost pa bomo namenjali še:

 jezikovnemu pouku z namenom, da bodo učenci lahko uporabljali pridobljeno znanje oz. 
se pravilno in ustrezno izražali v različnih konkretnih situacijah (slovenščina, italijanščina, 
tuja jezika)

 logično-matematičnim postopkom, ki  so pogoj za ustrezen pristop do multimedijskega 
sveta (matematika, naravoslovje, tehnologija)

 zdravemu duhu v zdravem telesu z vključitvijo učencev v vzgojno-didaktične projekte in 
dejavnosti,  pri  katerih  se  vzpostavlja  pravilen  odnos  do  osebja  in  sošolcev  (pri  vseh 
predmetih in dejavnostih ter med obšolskimi pobudami), do varstva narave (ekskurzije in 
raziskave) in do samih sebe (športne dejavnosti).

TRILETNA PROJEKTNA DEJAVNOST ZA SREDNJO ŠOLO

Naziv projekta Šola Cilji Sodelovanja

Vzgojno-didaktična 
povezava OŠ - DSŠ

Večstopenjska

Medsebojno 
spoznavanje učencev 
ter privajanje na novo 
šolsko okolje

/

Šolska in poklicna 
orientacija

Srednja šola
Odkrivanje šolskih in 
poklicnih interesov

Dežela FJK  za šolsko in 
poklicno orientacijo

Bralna vzgoja Večstopenjska

Vzgajanje bralcev in 
razvijanje bralne kulture;
branje in odkrivanje 
književnih del kot 
vseživljenska izkušnja in 
neprecenljiva vrednota.

Pedagoška svetovalka, 
Društvo BZ iz Slovenije, 
starši, knjižničarke 

Gledališka vzgoja Večstopenjska

Gledanje, poslušanje in 
doživljanje dramskih 
besedil;
utrjevanje slovenskega 
jezika.

Slovensko stalno 
gledališče iz Trsta

Večstopenjska Spoznavanje in usvajanje 
različnih gibalnih 

Zunanji sodelavci, 
izvedenci na področju 
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Športni krožek 

spretnosti: osnov 
smučanja, plavanja, 
orientiringa, šaha in 
kolesarjenja (v okviru 
prometne vzgoje); 
sodelovanje na raznih 
tekmovanjih in turnirjih.

določene panoge, 
sodelovanje z raznimi 
društvi: AŠK Kras, SK 
Devin, SD Sokol, SPDT, 
ZSŠDI

Športni krožek 
in tekmovanja

Srednja šola

Spopolnjevanje 
športnih znanj in 
krepitev gibano-
funkcionalnih 
sposobnosti

Organizatorji 
posameznih pobud

Skupne pobude 
z Osnovnimi 

šolami v 
Sloveniji in 

Avstriji

Večstopenjska

Medsebojno 
spoznavanje in 
druženje;
delitev dobrih praks;

Osnovne šole in nižja 
srednja šola Iga Grudna

Vzgoja za 
zdravje in 

dobro počutje 
na šoli

Srednja šola

Pridobivanje informacij
o zdravi prehrani,
pridobivanje informacij
o spolnem razvoju in
zdravi spolnosti,
pomen preventive za
zdrav odnos do sebe in
do družbe

Zunanji sodelavci, 
Občina Devin - 
Nabrežina, Dežela FJK, 
Zavod za šolstvo 
Republike Slovenija

Ekošola za 
trajnostni razvoj 

Srednja šola

Doseganje zavesti  o
spoštovanju okolja;
navajanje na
preprečitev
onesnaževanja;
omejevanja
proizvajanja odpadkov
ter ločenega zbiranja
odpadkov;
skrb za ohranjanje
zdravega telesa v
zdravem okolju

Raziskovalci 
znanstvenega parka na 
Padričah, deželni zavod 
ARPA, deželna gozdna 
straža, 
ISA Isontina Ambiente

Spoznavanje 
naših in tujih 

krajev 
Srednja šola

Učenci spoznajo,
razumejo in vrednotijo
zgodovinske,
naravnogeografske ter
družbenogeografske
procese in pojave 

Zunanji izvedenci

Odprti razredi 
za podporni 

pouk in 
nadgradnjo 

znanja

Srednja šola

Nadoknadenje učnega
primanjkljaja preko
alternativnih oblik
poučevanja.
Nadgrajevanje znanja
in profesorjev tutoring
za prehod iz znanja v
kompetence.

Učno osebje DSŠ,
dodatna učna moč

5.5 NAČRT ZA INKLUZIJO

Učenci s posebnimi potrebami (zakon 104/92), učenci s specifičnimi učnimi težavami – 
SUT/DSA (MO 12/2012), učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami – PVP/ BES (Min.dir. 
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27.12.2012, MO št. 8/2013) 

DEFINICIJA
Poleg učencev in  dijakov s posebnimi  potrebami,  priznanih na osnovi  zakona 104/92,  in 
tistimi,  ki  so  vsekakor  deležni  potrdila  Zdravstvene  ustanove  ali  o  deficitu  pozornosti  in 
hiperaktivnosti,  je  še  kategorija  otrok,  ki  je  potrebna prilagojenega učnega  načrta  zaradi 
počasnejšega  tempa  dojemanja,  slabšega  socialnega  statusa,  drugačnega  jezikovnega 
okolja ipd. Vsem tem učencem, čeprav nimajo zdravstvenega potrdila, je potrebno prilagoditi 
in  individualizirati  učni  načrt,  tako  da  se  jim  določi  najbolj  primeren  didaktični  pristop, 
kognitivni stil in  učni standard.
Inkluzija poudarja  dejavnost,  ki  deluje  v  kontekstu,  medtem ko se  integracija nanaša na 
dejavnost s  posameznikom, ki je za nekaj prikrajšan in se mu zato nudi pomoč pri učenju in 
pri usvajanju snovi, da premosti primanjkljaj in se vključi v sistem. Zato predstavlja inkluzija 
drugačno gledanje in nove oprijeme:
- odvija se v vsakodnevnem  konkretnem  učnem okolju
- spada k normalnosti šolskega delovanja;
iz tega sledi, da učni kolektiv
- usvoji  kriterije za določanje dijakov s posebnimi učnimi potrebami
- formalizira naloge in postopke
- načrtuje prilagojen potek učno vzgojne dejavnosti za posameznika in celega razreda
- se zaveda specifičnosti raznih potreb in se izogiba posploševanju
-  predvideva  kompenzacije,  olajšave,  oprostitve,  alternativne  oblike  učenja,  nabavo 
dodatnega gradiva
- dela usklajeno, zato da vsi prispevajo k izboljšanju učenčevega uspeha in storilnosti.

KRITERIJI   ZA  DOLOČANJE  UČENČEV  IN  DIJAKOV  S  POSEBNIMI  VZGOJNIMI   
POTREBAMI
Učenci in dijaki s posebnimi vzgojnimi potrebami so tisti, ki imajo večje težave kot vrstniki pri 
usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več učnih predmetih. Zato so pri enem ali več učnih 
predmetih manj  uspešni  ali  celo neuspešni  in  dosegajo  nižje  ocene.  Medrazredni  svet  v 
učiteljski komponenti odkriva otroke s posebnimi vzgojnimi potrebami, ko opazi pri tem komb
inacijo težav:
-  pri  izpopolnjevanju ene  ali  več osnovnih  šolskih  veščin  (branju,  pisanju,  pravopisju  in 
računanju)
- pri pomnenju
- pri pozornosti in koncentraciji
- pri usklajevanju gibov in ravnotežju
- pri fonološkem zavedanju in razvoju
- v motivaciji za učenje 
- v socialno-emocionalnem prilagajanju 
- zaradi drugojezičnosti 
- zaradi socialno-kulturne drugačnosti
- zaradi socialno-ekonomske prikrajšanosti. 

 
PROTOKOL ZA DOLOČANJE UČENCEV IN DIJAKOV S SUT (postopki, časovni termini in 
obrazec)
Prvo dejanje je  formalno priznanje učenca/dijaka s specifičnimi učnimi  težavami na ravni 
medrazrednega sveta z ustrezno utemeljitvijo, sledi osebni načrt s preverjanjem opravljenega 
dela, zato je treba:
- odkriti čimprej učne težave,
- udejanjiti didaktične pobude za  njihovo odpravo za vsaj 4-6 mesecev, 
- pravočasno opozoriti starše učencev/dijakov, ki  kljub podpornim dejavnostim niso odpravili 
teh težav in so potrebni specialistične obravnave.
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Kriteriji za ugotavljanje specifičnih učnih motenj
- neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi učenca/dijaka in njegovo 

              dejansko uspešnostjo pri učenju
- obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah: branju, pisanju, 
pravopisu in računanju
- nezadostna hitrost pri predelavi informaciji in upoštevanju navodil
-  motenost  enega  ali  več  psiholoških  procesov,  kot  so  pozornost,  spomin,  gibalna 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija
- izključena je možnost okvare čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 
motenj in kulturne različnosti.

Obdobje, v katerem učiteljski kader skuša odpraviti učne težave naj traja od 4 do 6 mesecev. 
Nato sledi kontakt z družino, ki dobi izpolnjen  obrazec. Slednjega bo posredovala pediatru, 
ki bo družino napotil na zdravstveno službo. Javne in akreditirane privatne ustanove, ki so 
specializirane za otroško nevropsihiatrijo, izvedejo  diagnozo in izdajo potrdilo. Sledi sestava 
osebnega učno-vzgojnega načrta in redno preverjanje opravljenega dela.

NAČRTOVANJE  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  DELA  Z  UČENCI  IN  DIJAKI  S 
POSEBNIMI POTREBAMI z zdravstvenim  potrdilom ali brez

POSTOPEK:

Opis začetne situacije:

- opis razvitih sposobnosti in stopnjo razvitosti
- opis primanjkljajev in ugotovitev vzrokov
- izbira inštrumentov opazovanja (direktno, testi za globalno opazovanje - celotno razvojno 
področje, testi za specifično opazovanje – samo določeno razvojno področje).

Pri opazovanju je potrebno tudi upoštevati:

- zgodovino otroka (razgovor s starši, vzgojitelji, zdravnikom, ostalimi specialisti...)
- pogoje opazovanja (prostorov, počutje, zunanji dražljaji...)
- čas opazovanja (dolgo, kratko, prosto, vodeno...).

Definicija smotrov in ciljev:
- operativni smotri
- vmesni smotri
- končni cilj.

Oblike in metode dela:

- oblike: frontalna, skupinska, individualna, delo v dvojicah, programski pouk
- metode: ustna razlaga - monološka, razgovora - dialoška, kazanje - demostrativna, pisnih in 
grafičnih izdelkov, delo s teksti, laboratorij, urjenje, tutoring (pomoč sošolca).

Preverjanje:

Sistematično zbiranje podatkov, kako se učenec ali dijak približuje zastavljenim ciljem.
Preverjamo:
- znanje in spretnosti
- ustreznost/neustreznost učnega programa.

Ocenjevanje:

Vrednotenje rezultatov, ki jih posameznik doseže.

Vrednotenje je:
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- diagnostično, ko ugotavljamo, če dijak obvlada znanje in ima določene spretnosti
- sprotno, ki ga opravimo v določenih časovnih presledkih učnega procesa
- končno, ki ga naredimo ob zaključku začrtanega dela.

ANALIZA STANJA

Seznam učencev in dijakov s posebnimi vzgojnimi potrebami: število
v vrtcu na osnovni na srednji

 Dokumentirani hand. (zak. 104/92 čl. 3, odst. 1 e 3) 0 3 1
     Slepi in slabovidni / /
     Gluhi in naglušni / /
     Psihofizični (gibalno ovirani, z motnjami v
     duševnem razvoju...)

3 1

 Specifične razvojne motnje
      SUT 0 5 13
     ADHD/(z motnjami v pozornosti, hiperaktivni...) 0 1 0
Drugo (brez potrdila) 
 Kognitivni borderline
 Socio-ekonomski
 Jezikovno-kulturni
 Težava v izpostavljanju  odnosov ali v socializaciji

Skupno 0 9 14
% šolske populacije      5,4%            14,7%
INVIN, ki jih je pripravila skupina H 3 1
PDP  (Osebni  učni  načrt),  ki  so  jih  pripravili  razredni  ali 
medrazredni  sveti na osnovi zdravniškega potrdila

6 13

PDP (Osebni učni načrt)  brez zdravniškega potrdila / /

Specifične učne in neučne moči V glavnem sodelujejo pri: DA/ NE
Profesor/učitelj podpornega pouka Individualne in skupinske dejavnosti DA

Vzgojitelj
Integrirane  delavnice  (odprti  razredi, 
posebne delavnice...)

DA

Individualne in skupinske dejavnosti DA
Integrirane  delavnice  (odprti  razredi, 
posebne delavnice...)

DA

Asistenti za komunikacijo Individualne in skupinske dejavnosti NE
Integrirane  delavnice  (odprti  razredi, 
posebne delavnice...)

NE

Ciljne funkcije / koordinacija DA
Referent (prizadetost, SUT, BES) DA
Psihopedagogi in drugi zunanji/notranji DA 
Profesor - učitelj tutor/mentor NE
Drugo:

Drugo:
Sodelovanje kurikularnih učiteljev in 
profesorjev

Preko:

Razredniki

Sodelovanje na sejah skupine 
Delovne skupina za H

DA

Stiki z družinami DA
Tutorstvo za učence in dijake NE

Vzgojno-didaktični projekti na temo 
vključevanja

DA

Drugo:
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Profesorji in učitelji s strokovno izobrazbo

Sodelovanje na sejah skupine 
Delovne skupina za H

DA

Stiki z družinami DA
Tutorstvo za učence in dijake NE

Vzgojno-didaktični projekti na temo 
vključevanja

DA

Drugo:

Drugi učitelji in profesorji

Sodelovanje na sejah skupine 
Delovne skupina za H (GLIH)

DA

Stiki z družinami DA
Tutorstvo za učence in dijake NE

Vzgojno-didaktični projekti na temo 
vključevanja

DA

Drugo:

Neučno osebje

Pomoč učencem in dijakom s 
posebnimi potrebami

DA

Projekti za vključevanje/delavnice za 
integracijo

NE

Drugo:

Starši

Seznanjanje in izobraževanje na temo 
starševstva in psihologije odraščanja

DA

Sodelovanje pri projektu za 
vključevanje

DA

Sodelovanje pri dejavnostih za 
promocijo šole

DA

Drugo:

Stiki s krajevnimi socio-zdravstvenimi in 
drugimi službami, ki skrbijo za varnost.
Stiki s Specifičnim Krajevnim Centrom (CTS 
/ CTI)

Programski dogovori / protokoli 
sodelovanja glede dijakov s posebnimi 

potrebami
DA

Programski dogovori / protokoli 
sodelovanja na temo raznih oblik 

stiske
DA

Domene o postopkih za posege pri 
prizadetosti

DA

Domene o postopkih za posege pri 
prizadetosti in drugih stiskah

DA

Prostorski integrirani projekti DA
Šolski projekti za integracijo DA

Odnosi s CTS / CTI DA
Drugo: 

Odnosi z zasebnimi socialnimi službami in s 
prostovoljskimi organizacijami

Prostorski projekti za integracijo NE
Šolski projekti za integracijo DA

Projekti šol v mreži NE
Izobraževanje učnega osebja Strategije in metodologije vzgojno-

izobraževalnega tipa / vodenje 
razreda

DA 

Specifična didaktika in projekti na 
tematiko integracije

DA

Interkulturna didaktika / J2 NE
Psihologija in psihopatologija 

odraščajoče populacije (vključno z 
učenci in dijaki s SUT, ADHD, itd.)

DA 
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Izobraževalni projekti za specifične 
vrste prizadetosti (avtizem, ADHD, 

intelektualni in senzorialni 
primankljaj…)

DA

Drugo:
Sinteza pozitivnih prijemov in kritičnosti, ki so se pokazali v teku dela*: 0 1 2 3 4
Organizacijski in upravni aspekti, vključeni v spremembe za razvijanje 
inkluzije

X

Možnost  priprave  specifičnega  izobraževanja  in  izpopolnjevanja  za 
učiteljski kader

X

Uporaba  takih  strategij  preverjanja in ocenjevanja v skladu s prakso 
vključevanja

X

Organizacija različnih vrst podpornih dejavnosti na šoli X
Organizacija  različnih  vrst  podpornih  dejavnosti,  ki  jih  ponujajo  v 
okolišu prisotne službe

X

Vloga družine in skupnosti v podpiranju in sodelovanju pri odločitvah 
za načrtovanje in izpeljavo vzgojnih dejavnosti

X

Razvijanje takega kurikla, kjer bo pozornost usmerjena na različnosti in 
promocijo integracije

X

Ovrednotenje razpoložljivih resursov X
Pridobivanje  in  delitev  dodatnih  resursov,  uporabljivih  pri  izpeljavi 
projektov za integracijo

X

Pozornost  na  vstopno  fazo  v  novo  šolsko  okolje  in  na 
povezavo/kontinuiteto med različnimi stopnjami šol 

X

Drugo:
Drugo:
* = 0: nič 1: malo 2: precej 3: veliko 4 zelo veliko
Prilagojeno indikatorjem,  ki  jih  predlaga UNESCO za  vrednotenje  stopnje  integracije  šolskega  
sistema

Predlogi za izboljšanje inkluzije za šolsko leto 2016/17

1. Organizacijski in upravni vidiki

ŠOLA: 
-  vključi  v  VIP smernice  za načrt  o  vključevanju  in  inkluziji,  ki  ga  usvojijo  vsi  učitelji  in  
profesorji
-  določi  delovno skupino za inkluzijo,  ki  proučuje in  koordinira posege v zvezi s šolskim 
neuspehom in nelagodjem ter navezuje stike med kolegi in zunanjimi akterji
- išče stik z družinami, jih seznani s problemom in jih napoti na za to pristojne ustanove 
(socialna služba na občini in/ali zdravstvena služba).

RAVNATELJ:
- sklicuje in predseduje Delovni skupini za inkluzijo (nadomešča ga lahko referent)
-  se  posvetuje  in  je  na  tekočem  o  razvoju  posameznih  primerov  učencev  ali  dijakov  s 
posebnimi učnovzgojnimi potrebami (BES)
- sklicuje in predseduje razredni/medrazredni svet, kjer je primer predmeta obravnave.

REFERENT:
- sodeluje z ravnateljem, koordinira razne subjekte (občina,  zdravstvena služba,  zadruga 
vzgojiteljev,  družina),  ima  evidenco  o  posameznih  načrtih,  poroča 
razrednemu/medrazrednemu svetu in zboru učnega osebja. 

RAZREDNI SVETI: 
- seznanijo ravnatelja in družino o ugotovljenih primerih
- skličejo prvi sestanek s starši
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- sodelujejo pri rednem opazovanju in zbiranju podatkov
- proučujejo zbrane podatke, jemljejo na znanje klinično sliko, sodelujejo pri sestavi in izvedbi 
Dinamičnega  Funkcionalnega  Profila  (PDF)  in  osebnega  načrta  za  učenca/dijaka  s 
posebnimi potrebami (H) ali učnimi težavami (DA), Osebnega učnovzgojnega načrta (PEI) za 
učenca/dijaka s  SUT (DSA),  Osebnega vzgojnega načrta  za  tujejezične  otroke (PEP)  in 
Prilagojenega didaktičnega načrta (DDP) za učence/dijake s specifičnimi učnimi težavami ali 
z motnjami, ki so navedene v 1. členu ministrske direktive z dne 27.12.2012, to so motnje v 
vedenju, pozornosti in hiperaktivnost (ADHD), omejene kognitivne funkcije (FIL), motnje v 
jezikovnem razvoju (DSL) ali težave, vezane na otrokov socialni status.

DRUŽINA:
- obvesti razrednika o problemu oziroma jo slednji obvesti
- poskrbi, da pelje otroka k specialistu ali na pristojno službo
- sodeluje s šolo in s službo na terenu, soglaša z načrtom in v sklopu starševske funkcije,  
prispeva k njegovemu udejanjenju.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
- opravi pregled, izda diagnozo in napiše poročilo
- se srečuje z družino za povratne informacije
- je v podporo šoli za specifične pobude, posebno če je družina odsotna.

SOCIALNA SLUŽBA:
- se udeležuje srečanj delovne skupine, ki jih za posamezne učence in dijake prireja šola
- dopolnjuje in udejanji osebne načrte za del, ki je v njeni pristojnosti (na primer vključevanje 
učencev in dijakov v dejavnosti Dijaškega doma).

 
2. Izobraževanje osebja

Izrabiti vse možne oblike izobraževanja, zlasti tiste v slovenskem jeziku, o: 
- posebnih učnovzgojnih potrebah (BES ali ADHD)
- specifičnih učnih težavah (DSA)
- otrokovem nelagodju
- učenju učenja
- obvladovanju dinamik v razredu
- metodah in oblikah opazovanja (koga, kako, kaj).

3. Sprejetje ocenjevalnih strategij, najbolj primernih za razvijanje inkluzije v notranjosti šole

Glede na specifiko vsakega primera postopki predvidevajo:
- opazovanja za določanje začetnega stanja (testiranje, skupinsko delo, razgovori)
- programirana opazovanja, ki določajo ocenjevanje za preverjanje
- novo programiranje na podlagi ugotovljenih rezultatov.

Metode:
- dejavnosti za učenje in udejanjanje znanja v realnosti
- dejavnosti za sporočanje in medosebne stike
- dejavnosti za gibanje
- dejavnosti za opravljanje domačega dela
- dejavnosti za osebno nego in higieno.

skratka  dejavnosti,  ki  omogočijo  učencu/dijaku  čim  večjo  mero  osebne  avtonomije  in 
odgovornosti, primernimi njegovi starostni stopnji. 

 
4. Organizacija različnih vrst podpornih dejavnosti na šoli

Organizacija projektov oz. specifičnih delavnic v podporo učencem in predvsem dijakom s 
specifičnimi  učnimi  težavami  (SUT).  Cilji,  ki  si  jih  tak  poseg  zastavi,  so  vezani  na  bolj 
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učinkovito dojemanje snovi, utrjevanja, kot pa tudi uvajanju nekaterih učnih strategij in metod 
za boljše izvrševanje nalog in študija. 
Delavnice se odvijajo v šolskih prostorih v popoldanskih urah pod mentorstvom Socialnega 
skrbstva.

5. Načrtovanje različnih podpornih dejavnosti na osnovi razpoložljivih zunanjih služb

Kjer je mogoče,  se dodeljuje vzgojitelja,  ki tesno sodeluje z razrednim svetom na osnovi 
urnika,  ki  je  določen  na  začetku  šolskega  leta.  Dejavnosti  vključujejo  učno  pomoč, 
pospeševanje socializacije, uvajanje k večji samostojnosti tudi z zunanjimi izhodi, koriščenje 
izvenšolskih storitev (na pr. plavalni tečaj) sodelovanje z drugimi ustanovami in službami  (na 
primer z združenji prostovoljcev).
V evidenci morajo biti morebitni zdravstveni in terapevtski posegi.
V dogovoru z Zdravstveno službo se programirajo posegi in informativni sestanki za celo 
razredno skupnost ter vključujejo morebitne sugestije in nasvete za izboljšanje Osebnega 
učnovzgojnega načrta.

6. Prioritetna naloga družine in skupnosti je, da podpira integracijske prijeme ter soodloča pri 
načrtovanju in izpeljavi vzgojnih dejavnosti, usmerjenih v inkluzijo.

Predvidena so srečanja z družino po koledarju roditeljskih sestankov in govorilnih ur, ki je bil 
določen na začetku šolskega leta. Sproti se po potrebi izvedejo neformalni stiki po telefonu 
ali na štiri oči za redno spremljanje otrokovega napredka v sodelovanju profesorja ali učitelja 
za podporni pouk.
Trikrat  na  leto  so  programirana  srečanja  delovne  skupine  ali  drugi  sestanki  s  specialisti 
Zdravstvene ustanove.

7. Razvijanje takega kurikla, kjer bo pozornost usmerjena na različnost in promocijo inkluzije

Sprejem na začetku šolskega leta ali med letom naj bo:

- vezan na otrokove specifične kognitivne zmožnosti
- ne samo fizični, ampak tudi čustven
- osnovan na ustreznih učnih metodah in pripomočkih
-  v  komunikativnem  in  razumevajočem  stilu,  ki  predvideva  spodbudno  ocenjevanje, 
poslušanje, nalaganje prilagojenih delovnih obveznosti, poenostavljenega gradiva itd. 

Dejavnost: 
- prilagojena glede na skupno nalogo (v razredu)
- diferencirana s posebnim gradivom  (v razredu)
- pomoč/vodenje pri skupinskem delu (v razredu)
- poglabljanje/nadoknadenje (v majhnih skupinah v razredu ali izven)
- individualno delo doma ali v šoli
- alternativne dejavnosti

Vsebine: 
- skupne, skrajšane, olajšane, alternativne

Prostori:
- kotiček v razredu
- drugi prostor
- zunanji prostori in morebitni laboratorji

Čas:
- dodaten ali isti s skrajšanjem vsebin 
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Gradivo:
- konkretno, vnaprej izbrano, vizuelno, slušno, … 
- besedilo prilagojeno, specifično, tablice, miselni vzorci, formule
- videoposnetki, LIM, računalnik, MP3

Preverjanja zastavljenih ciljev:
- skupna
- skupna po nivojih
- prilagojena
- ferencirana na osnovi Osebnega načrta in glede na predmet
- ferencirana v dogovoru s predmetnimi učitelji in profesorji.

Ocenjevanje vodijo  razredni  in  podporni  učitelji/profesorji,  lahko  tudi  vzgojitelj  in  zadeva 
dejavnost, ki jo je učenec/dijak opravil  glede na pričakovane rezultate, ki se nanašajo na 
znanje, spretnosti, opazne kompetence. Performance je lahko:
- primerna
- učinkovita (dosegla cilj)
- lahko razširi in obogati
- preloži
- začasno zamrzne
- nezadostna in neustrezna glede na pričakovanja.

            

8. Pozornost ob vstopni fazi v šolsko okolje in na povezavo med različnimi stopnjami šol v 
luči kontinuitete

Ob prestopu učencev in dijakov s posebnimi vzgojnimi potrebami na drugo stopnjo šolanja ali 
ob prepisu na drugo šolo se bodo vzgojitelji, učitelji in profesorji različnih šol skušali srečati in 
koordinirati  med  sabo,  da  v  luči  kontinuitete  skupaj  proučujejo  podatke  otroka,  njegovo 
klinično sliko in njegove specifične dokumentacije: PDF, PEI, PEP, PDP. 

5.6. VREDNOTENJE IN POTRDILO O KOMPETENCAH

Ob zaključku triletja  je  Razredni  svet  poklican,  da oceni  kompetence,  ki  jih  je  za vsak 
predmet dosegel posamezni učenec. Vsak profesor bo ocenil kompetence, dosežene pri 
svojem  predmetu,  in  tranzverzalne kompetence,  in  sicer:  učenja učenja,  načrtovanja, 
učinkovite večplastne komunikacije,  sodelovanja in vzpostavljanja medsebojnih odnosov, 
samoiniciativnosti in podjetnosti, reševanja problemov, povezovanja znanja, kritične in zrele 
obdelave pridobljenega znanja in informacij.

5.7. VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA IN ŠOLSKA ORIENTACIJA

Primarno izobraževanje traja osem let, in sicer pet na prvi stopnji, tri na drugi stopnji.
Prav glede na vzgojne in didaktične smotre je osnovna šola vezni člen med otroškim vrtcem 
in državno srednjo šolo, tako v pedagoškem, organizacijskem in kurikularnem smislu. Zato 
je  potrebno,  da pedagoški delavci  vseh stopenj šol  izluščijo iz njih  kurikularne točke,  ki 
omogočijo kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Iz omenjenega sledi, da morajo 
spodbujati skupne pobude, predvsem začetnih oz. končnih razredov in omogočiti srečanja 
za izmenjavo informacij o učencih in za določanje skupnih ciljev.

5.8. SODELOVANJE Z DRUŽINAMI
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Družina zaupa svojega otroka najprej vrtcu in nato šoli. Vrtec in šola nimata pa vseh vzgojnih 
funkcij, upoštevati morata namreč vzgojne izbire družine, zato morata spodbujati sodelovanje 
z družino in širšo družbeno skupnostjo. Prvi predpogoj za učinkovito vzgojno-izobraževalno 
delo  je  predvsem vzpostavitev  pozitivnih  medsebojnih  odnosov  med različnimi  vzgojnimi 
dejavniki - med domom, šolo in drugimi vzgojnimi ustanovami. Le medsebojno spoštovanje in 
zaupanje bo namreč omogočilo plodno in smotrno sodelovanje.

Vzgojiteljice, učitelji in profesorji bodo omogočili sodelovanja z družinami, staršem bodo na 
razpolago za individualne razgovore, skupna srečanja in roditeljske sestanke. Starši bodo 
aktivno sodelovali s pozitivnim pristopom, v spoštovanju šolske inštitucije in vloge šolnikov in 
pomožnega  osebja  in  bili  soudeleženi  pri  načrtovanju  in  uresničevanju  različnih  skupnih 
pobud, saj imajo v vseh zbornih organih svoje predstavnike in so zato aktivni dejavniki v 
šolskem sistemu.

5.9.UČNI NAČRTI IN NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI

Posamezni šolski kadri pripravijo enega ali več učnih sklopov, vezanih na vsebine oz. na 
šolske projekte.
V  delovni  pogodbi  je  viden  poudarek  na  principu  avtonomije  posameznega  vzgojitelja, 
učitelja, profesorja. Učiteljeva oz. profesorjeva avtonomija pomeni, da je izbira didaktičnega 
koncepta  učenja  in  poučevanja,  izbira  metod  in  tehnik  ter  oblik  dela  svobodna  in 
samostojna, vendar v okviru državnih smernic in šolske normative. Učno ciljno načrtovanje 
pouka pa učiteljem oz. profesorjem omogoča tudi izbiro vsebin. Suveren je v tem smislu 
Zbor učnega osebja.

Učitelj oz. profesor, ki se zaveda svoje avtonomije in strokovne odgovornosti, je lahko veliko 
bolj ustvarjalen in motiviran za iskanje sodobnih načinov učenja in poučevanja.

Avtonomen in strokovno odgovoren učitelj oz. profesor bo v poučevanje prav gotovo znal 
vplesti štiri Delorejeve stebre:

 učiti se, da bi vedeli

 učiti se, da bi znali delati

 učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim

 učiti se biti.
Tako bo učitelj  oz.  profesor razširil  kognitivno učenje še na afektivno in  psihomotorično 
področje.

Vzgojiteljice, učitelji, profesorji stalno preverjajo učinkovitost svojega dela in ob tem vnašajo 
v svoje načrte spremembe in prilagajanja. Vse to zapisujejo v vpisnico za otroške vrtce, v 
učiteljev oz. profesorjev dnevnik.

5.10. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE,  IZOBRAŽEVANJE IN DOKUMENTACIJA

V smislu zakona 107/15 in MO št.2915 z dne 15.9.2016 mora učno osebje v triletju 2016-19 
opraviti 125 ur obveznega izobraževanja pri akreditiranih šolah/ustanovah. 
Ker  se  sodobna  družba  stalno  spreminja,  zahteva  od  učnega  osebja  vedno  nove 
kompetence.  Sodobno učno osebje  mora poleg strokovnega znanja  (znanja  o vsebinah) 
razviti tudi svoj poklicni pedagoški pristop, da bo njegovo poučevanje kakovostno. Ta proces 
imenujejo strokovnjaki profesionalizacija, to je prevzemanje kulture poklica - vrednot, stališč, 
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znanj, spretnosti in interesov.
Učno osebje mora biti  pripravljeno vnašati novosti v pedagoško delo, to je nove vsebine, 
oblike in metode dela, ki so usmerjene v individualizacijo pouka in aktivnejšo vlogo učencev 
pri  pouku,  uporabo  modernih  učnih  pripomočkov,  avdiovizuelne  tehnologije,  delo  z 
računalnikom,  obogatitev  vsebin  obšolskih  dejavnosti  in  projektov.  Poleg  tega  mora  biti 
sposobno konstruktivno delati v kolektivu ter sodelovati z ostalim učnim osebjem. Skratka 
skrbeti  mora  za  stalni  strokovni  razvoj,  za  stalno  pridobivanje  in  izboljšanje  svojega 
strokovnega znanja.
Prav zaradi tega je strokovno spopolnjevanje ena izmed temeljnih pravic in dolžnosti vsega 
učnega osebja: tako spopolnjevanje učnega osebja je usmerjeno predvsem na pridobivanju 
znanja in spretnosti,  predstavlja tudi širši  in poglobljeni pogled na šolanje in pripomore k 
osebnostni  rasti  posameznika.  Šolnik  se  spopolnjuje  le  na  področjih,  ki  so mu v  tistem 
šolskem letu zaupani v razredu, v sklopu šole, kjer poučuje oz. na ravni ravnateljstva.
Šolska prenova je mogoča ne le z novimi učnimi načrti, ampak predvsem s spremenjenim 
načinom dela: ta spreminja pasivno vlogo učenca v aktivno, in sicer z učnim osebjem, ki 
obvlada  novo  vlogo  organizatorja  vzgojno-izobraževalnega  procesa  v  takem  okolju,  ki 
omogoča pozitivno klimo za dobro počutje in delo učencev in učnega osebja.
Šolniki imajo vedno urejeno dokumentacijo in jo sproti  spopolnjujejo.
Posebna pozornost bo posvečena obveznemu spopolnjevanju o varnosti za vse osebje.

Glavne vsebine spopolnjevanja bodo inkluzija (učenci SUT, BES,...), medvrstniško nasilje, 
učenje učenja, digitalizacija pouka ter varnost in prva pomoč.

5. 11. INVALSI

Na podlagi zakonskih odločb (dekret  št.  59 z dne 19.2.2004 in dekret  št.  76/2009 z dne 
16.08.2009)  INVALSI  izvede  vsedržavno  zunanje  preverjanje  znanja  slovenščine  in 
matematike v drugem in petem razredu osnovne šole ter v tretjem razredu srednje šole v 
okviru državnega izpita. 
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6. PROJEKTI TRILETNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  

Projekt 1:
VZGOJA ZA ZDRAVJE TER SPOŠTLJIV ODNOS DO SEBE IN DRUGIH

Naziv projekta SVETOVALNO OKENCE  za šole VEŠ Nabrežina
Odgovorni za projekt Jadranka Blasina

Dejavnosti in sodelujoči

Delo z osnovnošolci in srednješolci: 
- pomoč učencem z učnimi težavami in s posebnimi potrebami
- svetovalno-preventivno  delo  z  vsemi  učenci  pri  izboljšanju 

kvalitete  učenja  (razvijanje  učnih  strategij,  metod  in  tehnik 
učenja in učnih navad)

- izpopolnjevanje  osnovnošolcev  in  srednješolcev  na  različnih 
temah  (razvijanje  učnih  strategij,  metod  in  tehnik  učenja, 
bulizem itd.)

Delo z učitelji/profesorji:
- pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja pri učencih
- sodelovanje pri oblikovanju individualnih programov za učence 

z  učnimi  težavami,  s  posebnimi  potrebami  in  iz  mešanih 
zakonov

-  izpopolnjevanje na šoli na različnih temah 
Delo s starši:

- pomoč pri premoščanju vsakdanjih dilem staršev pri vzgoji
- pridobivanje vpogleda na možne načine reševanja težav, ki so 

povezane s starševstvom in z odnosi v družini in s šolo
- vpogled na pričakovanja staršev glede odnosa z otrokom
- individualno  ali  skupinsko  svetovanje  staršem  učencev  s 

posebnimi potrebami in z učnimi težavami
- predavanja, pogovori, delavnice za skupine staršev na različnih 

temah (učenje, motivacija, učne navade, odnos šola-starši itd.).
Koristniki Učenci, učno osebje, starši
Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018
Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Predvidene dejavnosti se bodo v glavnem odvijale v okviru kurikularnih 
predmetov

Morebitna izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje s Slovensko sociopedagoško službo
Sodelovanje z Občino Devin Nabrežina

Cilji

- upoštevanje  značilnosti  ožjega  in  širšega  socialnega  okolja 
(mešani zakoni, italijansko govoreče družine)

- vključevanje  v  proces  dogovarjanja,  sodelovanja  in 
povezovanja

- pomoč učencem s posebnimi potrebami, iz italijansko govorečih 
družin in mešanih zakonov

- vzpostavljanje  optimalnih  pogojev  za učenje  in  napredovanje 
vseh učencev in v istem okviru tudi učencev z učnimi težavami 
in s posebnimi potrebami, učencev italijansko govorečih staršev 
in mešanih zakonov

- skupno načrtovanje, usvajanje in evalvacija na šoli
Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ob zaključenem sklopu dejavnosti na posameznih šolah. 

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.
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Naziv projekta Strategije  poučevanja  in  pomoč  otrokom  s  specifičnimi  učnimi 
težavami (SUT)

Odgovorni za projekt Michel Grbec

Dejavnosti in sodelujoči Vsebine: Strategije poučevanja, učinkovite delovne metode, prilagajanja 
in učna podpora za otroke z motnjami branja, pisanja in računanja.
Izobraževanje je namenjeno učnemu osebju.

Koristniki Vrtci, osnovne šole in srednja šola VEŠ Nabrežina, starši

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V popoldanskih urah

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji sodelavec - logoped

Cilji Pomoč  vzgojiteljem,  učiteljem,  profesorjem  za  pridobivanje 
najučinkovitejših  strategij  in  metod  za  pomoč  otrokom s  specifičnimi 
učnimi težavami.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Analiza počutja na šoli (sredi in ob koncu š.l.)

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

POJASNILO: 
Slednji  projekt  smo sestavili  v sklopu MIUR-skega natečaja in ga bomo izvedli  samo v primeru 
ministrskega finansiranja.     

Naziv projekta Vsi skupaj za šolo za vsakega

Odgovorni za projekt
Ciljna funkcija za otroke s posebnimi potrebami – 
pomožni učitelj Michel Grbec

Dejavnosti in sodelujoči

Pri projektu bo sodelovalo 20 učiteljev in profesorjev.

Dejavnost št.1: Tehnologije za inkluzijo
Nuditi  v  naši  izobraževalni  ponudbi  nove  software-je in 
kompenzativne  tehnologije,  ki  lahko  prispevajo  inkluziji  učencev  s 
specifičimi učnimi težavami (SUT). 

Dejavnost št.2: Knjižni kotiček za inkluzijo
Ustvariti na našem ravnateljstvu posebno prilagojeni kotiček, kjer se 
lahko celotni učni kader druži ter si izmenja mnenja, nasvete, gradiva, 
znanja in ideje vezane na inkluzijo učencev s posebnimi potrebami. 

Dejavnost št.3:  Svetovalno okence: Šola in otroci  s posebnimi 
potrebami
Ustanoviti na našem ravnateljstvu specifično informativo in formativo 
“okence”,  do  katere  se lahko  obrnejo  starši,  učitelji  ter  vsi  zunanji 
operaterji,  ki  se  ukvarjajo  z  otroki  s  posebnimi  potrebami  ali 
specifičnimi učnimi težavami.

Koristniki
Učenci in dijaki srednje šole ter vseh osnovnih šol (259), učno osebje 
in starši.
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Časovna opredelitev 12 mesecev 

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru vseh učnih predmetov

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

V  projekt  bodo  vključene  tudi  družine,  krajevne  socio-zdravstvene 
službe  (ASL  in  Socialno  Skrbstvo),  kulturalna  in  športna  društva, 
socio-vzgojni operaterji zadruge “La Quercia”.

Cilji

- Prispevati k zmanjševanju specifičnih učnih težav učencev in 
dijakov z disleksijo, disgrafijo, disortografijo in diskalkulijo.

- Potencirati individualizacijo didaktičnih posegov.
- Uporabljati kompenzativne tehnologije za večanje učnih kom-

petenc in motivacije pri otrokih s specifičnimi učnimi težavami 
(SUT).

- Večati, preko vodene uporabe tablet-ov v razredu in specifič-
nih učnih metod, samopodobo otroka z učnimi motnjami.

- Prispevati k osveščaju in izobraževanju naše šolske skupnosti 
v smeri inkluzivnih tematik, tudi preko nabave ustreznega ma-
terjala: knjige, revije, učbeniki, CD-Romi, itd.

- Izboljšati  programiranje,  izvedbo  in  ocenjevanje  prilagojenih 
vzgojno-izobraževalnih načrtov za vse otroke s posebnimi uč-
nimi potrebami.

- Postati referenčna točka vseh tistih, ki na našem teritorju išče-
jo informacije ali napotke v zvezi s specifičnimi motnjami, teža-
vami ali potrebami otrok.     

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ob zaključenem sklopu dejavnosti

Stroški
Za celoten projekt smo predvidevali ter prosili skupnih 11.759 €.
V primeru, da bi dobili nižjo vsoto, bomo projekt prilagodili našim real-
nim finančnim sredstvom. 

Naziv projekta Nasilje med vrstniki

Odgovorni za projekt Michel Grbec

Dejavnosti in sodelujoči Izobraževalne delavnice za profesorje in starše

Koristniki Profesorji, starši in učenci

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V popoldanskih urah

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji sodelaveci (strokovnjak, psiholog, policist itd)

Cilji Pomagati  profesorjem  in  staršem  k  prepoznavanju  in  preprečevanju 
vseh  vrst  nasilja;  delavnica  za najstnike  s  preventivnim modelom ali 
modelom  za  obravnavo  različnih  vrst  in  oblik  nasilja  med  vrstniki; 
izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja na šoli.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Analiza počutja na šoli med šolskim letom in ob koncu šolskega leta

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.
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Naziv projekta Vzgoja za zdravje in dobro počutje na šoli

Odgovorni za projekt Ester Brezovec

Dejavnosti in sodelujoči 1.razred: zdrava prehrana (2 uri)
vsi razredi: spolna vzgoja (4x5= 20 ur)
vsi razredi: delavnica za socializacijo in dobro počutje (4x5=20 ur)

Koristniki Učenci srednje šole Iga Grudna

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017 

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Med šolskimi urami

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji sodelavci (KZE, dr. Andreja Duhovnik za Zavod za šolstvo RS)

Cilji
- pridobivanje informacij o zdravi prehrani
- pridobivanje informacij o spolnem razvoju in zdravi spolnosti
- pomen preventive za zdrav odnos do sebe in do družbe

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sestava  ustnega  in  pisnega  poročila,  debata  v  okviru  okrogle  mize, 
izdelava  miselnih  vzorcev,  prizadevanje  in  zanimanje  med  delom, 
povratna informacija predavateljev.

Stroški Izplačilo za zunanje sodelavce iz denarnih prispevkov KZE in Občine 
Devin - Nabrežina
Izplačilo honorarja za zunanje sodelavce
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Zdravstvena vzgoja v vrtcih 

Odgovorni za projekt Rossana Mazzaroli

Dejavnosti in sodelujoči Opazovanje, razgovori, raziskovanja
Didaktične  enote,  obiski  strokovnjakov,  vodeni  ogledi  in  poučne 
ekskurzije po teritoriju 

Koristniki Učenci otroških vrtcev VEŠ Nabrežina

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/17

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Interdisciplinarno izvajanje projekta

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji  sodelavci,  starši,  izvedenci,  sodelovanje  z  zdravstvimi 
ustanovami

Cilji Navajati otroke na uživanje zdrave in uravnotežene prehrane
Pridobivanje  ustreznih  navad,  ki  optimalno  prispevajo  k  celostnem 
razvoju  in  zdravju  (igra,  igra  na  prostem,  plesne  dejavnosti, 
dramatizacija, ljudski plesi in družabne igre).
Seznanjenje  in  izogibanje  nevarnosti,  ki  lahko  negativno  vplivajo  na 
zdravje.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sprotno  preverjanje  uspešnosti  projekta  poteka  preko  opazovanja, 
zanimanja in sodelovanja otrok, praktična aplikacija didaktičnih enot.

Stroški 150,00 eurov - Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.
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Naziv projekta Zdrava prehrana

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ iz Zgonika in Šempolaja ter OŠ iz Nabrežine

Dejavnosti in sodelujoči
- ozaveščanje učencev o zdravi prehrani
- spoznavanje bio - in eko- pridelane hrane
- uživanje sadja, ki ga brezplačno nudi ministrstvo za kmetijstvo 

Koristniki Učenci  vseh  razredov  COŠ  iz  Zgonika  in  Šempolaja  ter  OŠ  iz 
Nabrežine

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/17

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Razdeljevanje sadja v okviru rednega pouka

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje zunanjih sodelavcev izvedencev na področju obravnavane 
teme

Cilji - Uživanje in okušanje sezonskega sadja in zelenjave v različnih oblikah
- spoznavanje in pridobivanje znanja ob delu na vrtu, ob gojenju rastlin, 
pažnji šolskega dvorišča
– zavedati se pomembnosti okolja in ga spoštovati.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Odziv učencev glede na dejavnosti predvidene v projektu

Stroški Ni stroškov

 

38



Projekt 2:
PODKREPITEV JEZIKOVNIH IN MATEMATIČNIH KOMPETENC

Naziv projekta Bralna vzgoja – Bralna značka
Odgovorni za projekt Nevenka Skrlj

Dejavnosti
Branje  in  odkrivanje  književnih  del  kot  vseživljenjska  zkušnja  in 
neprecenljiva vrednota

Koristniki Vsi učenci VEŠ Nabrežina in otroci otroških vrtcev
Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018
Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Med učnimi urami in domače branje

Medpredmetna povezava Jezikovna vzgoja – likovna vzgoja – glasbena vzgoja
Morebitna  izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje z 
zunajšolskimi dejavniki

Ministrstvo  za  šolstvo  R  Slovenije–  pedagoška  svetovalka,  Društvo 
Bralna značka iz Slovenije, knjižničarke, starši

Cilji Vzgoja za branje
Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Risbe, podajanje vsebin, poustvarjanje

Stroški Vse stroške krije Ministrstvo za šport in kulturo R Slovenije

Naziv projekta Gledališka vzgoja – abonma Zlata ribica in Morski pes

Odgovorni za projekt Cristina Pacor in Mira Starc

Dejavnosti in sodelujoči Ogled priložnostnih predstav

Koristniki Otroci otroških vrtcev ter učenci osnovne in srednje šole

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Branje  posameznih  književnih  del  v  povezavi  z  učno snovjo  in  v 
povezavi z vsemi vzgojno-didaktičnimi področji
Sodelujejo vzgojitelji, razredni učitelji posameznih razredov, profesorji, 
ustvarjalci, gledališki igralci
Referent za vrtce: vzg. Rossana Mazzaroli
Referent za srednjo šolo: prof. Mira Starc

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

V  sodelovanju  s  SSG  -  Trst  in  krajevnimi  kulturnimi  društvi  in 
drugimi ustanovami / gledališči

Cilji - gledanje, poslušanje, doživljanje in podoživljanje dramskih besedil
- utrjevanje in bogatenje slovenskega jezika

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ustno in pisno oz. likovno izražanje ob koncu vsakega sklopa

Stroški Stroške za abonmaje krijejo starši

Naziv projekta Utrjevanje slovenskega jezika

Odgovorni za projekt Cristina Pacor

Dejavnosti in sodelujoči Spoznavanje,  utrjevanje  in  pravilna  uporaba  slovenskega  jezika  preko 
gledališke govorice, interpretativnega branja in praktične uporabe, tudi na 
izletu v Slovenijo
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Koristniki Otroci v vrtcih, učenci osnovnih šolah in dijaki srednje šole VeŠ Nabrežina.

Časovna opredelitev Finančno leto 2016 

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru jezikovne in kulturne vzgoje pod vodstvom vzgojiteljic,  učiteljev, 
profesorjev,  zunanjih  sodelavcev  v  sklopu  pouka  slovenskega  jezika  in 
drugih kurikularnih dejavnosti.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Jezikovne  delavnice  po  vrtcih  in  šolah  ter  med  didaktičnimi  izhodi  in 
zelenimi tedni oz. šoli v naravi v organizaciji CŠOD

Cilji - razvijanje jezikovnih sposobnosti
- utrjevanje pravilne rabe slovenskega jezika v raznih življenjskih
   okoliščinah
- interpretativno branje in spoznavanje ter uporabljanje gledališke
   govorice
- govorni nastopi
- konkretna uporaba slovenskega jezika v bližnjem in širšem okolju.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Odziv učencev glede na dejavnosti, ki so predvidene v projektu

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Podkrepitev slovenskega jezika v povezavi s projektom suhozidja

Odgovorni za projekt Irina Antoni

Dejavnosti in sodelujoči Soudeleženi so vsi učenci osnovne šole Virgila Ščeka, slovenskega in 
italijanskega  otroškega  vrtca  iz  Nabrežine.  Dejavnosti  bodo  potekale 
prilično med urami podkrepitve organika.

Koristniki Učenci  OŠ  Virgila  Ščeka  (Nabrežina)  ter  otroci  slovenskega  in 
italijanskega otroškega vrtca iz Nabrežine

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Med kurikularnim poukom

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Izvedenec, razredni učitelji,  učiteljica Irina Antoni, vzgojiteljice otroških 
vrtcev, knjižničarka.

Cilji Obujanje in vrednotenje kraške kulturne dediščine. Spoznavanje starih 
izrazov in bogatenje besedišča.  Branje in memoriranje starih pesmic, 
izštevank,  petje in branje legend oziroma pravljic. Kreativno pisanje.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ob zaključku šolskega leta v povezavi s projektom suhih zidkov. Praznik 
ob posvojitvi suhega zidka v okolici šole na jusarskem zemljišču.

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Podkrepitev jezikovnih kompetenc

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Zgonik 

Dejavnosti in sodelujoči Utrjevanje  jezikovnih  kompetenc  v  okviru  sledečih  dejavnosti:  izdaje 
šolskega glasila Veverica, delavnice ročnih del, zelenega tedna 

Koristniki Učenci COŠ Zgonik
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Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru okoljske vzgoje, naravoslovja, likovne vzgoje, gibalne vzgoje, 
jezikovne vzgoje

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci
Vzgojitelji CŠOD
Starši

Cilji

 razvijanje jezikovnih sposobnosti
 spoznavanje evropskih jezikov 
 srečanje različnih kulturnih in jezikovnih realnosti
 spoznavanje drugih kultur, navad, običajev

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Odziv učencev glede na dejavnosti, predvidene v projektu

Stroški Dodatne ure: 10 ur - Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Enodnevne ekskurzije

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Zgonik 

Dejavnosti in sodelujoči Knjižni sejem – Ljubljana
Soline - Piran

Koristniki Vsi učenci COŠ Zgonik

Časovna opredelitev November 2016 in marec 2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru  jezikovne  vzgoje,  okoljske  vzgoje,  naravoslovja,  zgodovine, 
zemljepisa.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Strokovnjaki na področju.

Cilji Spoznavanje  naravoslovne,  zgodovinske,  kulturne  in  geografske 
posebnosti teritorija
Skupinsko raziskovalno delo
Razvijanje samostojnosti

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Odziv učencev glede na dejavnosti.

Stroški Stroške krijejo starši.

Naziv projekta Sodelovanje s krajevnimi društvi in raznimi organizacijami

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Zgonik

Dejavnosti in sodelujoči - nastopi ob različnih prilikah (miklavževanje,božičnica, spomenik-
obletnica osvoboditve, občinska razstava vin, ipd.)

- sodelovanje na raznih likovnih ali literarnih natečajih

Namenjen učencem COŠ iz Zgonika.

Koristniki Učenci COŠ Zgonik.

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V  okviru  jezikovne  vzgoje,  socio  –  kulturne,  geografske,  likovne  in 
glasbene vzgoje
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Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

V sodelovanju z občinsko knjižnico v Saležu, NŠK, krajevnimi kulturnimi 
in  športnimi  društvi,  združenjem  staršev  Sonce  in  občinsko  upravo 
občine Zgonik.

Cilji -    razvijanje jezikovnih in likovnih sposobnosti
-    nastopanje pred publiko

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Odziv učencev glede na dejavnosti.

Stroški

Naziv projekta Po svetu z ZZS in Naravoslovje v laboratorijih ZZS

Odgovorni za projekt Paolo Kobal

Dejavnosti in sodelujoči Po svetu z ZZS – učenci 4. in 5.r OŠ Josipa Jurčiča v Devinu
Naravoslovje  v  laboratorijih  ZZS  –  učenci  4.r  OŠ  Josipa  Jurčiča  v 
Devinu

Koristniki Učenci 4. in 5.r OŠ Devin

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru rednega pouka.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zavod Združenega Sveta iz Devina

Cilji - spoznavanje angleškega jezika, spoznavanje različnih kultur, razvijanje 
sposobnosti sodelovanja in skupinskega dela, navajanje na pojmovanje 
različnosti  kot  bogastvo,  spodbujanje  radovednosti,  ozaveščanje 
koristnosti poznavanja jezikov.
- spoznavanje naravoslovne veščine v laboratoriju.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ob zaključku vsakega sklopa.

Stroški Ni stroškov.

Naziv projekta Celodnevni šolski izlet

Odgovorni za projekt Marta Klinc

Dejavnosti in sodelujoči Razredni učitelji OŠ Josipa Jurčiča v Devinu

Koristniki Vsi učenci OŠ Josipa Jurčiča v Devinu

Časovna opredelitev Pomlad 2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru rednega pouka.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Prevoz z avtobusom.

Cilji Spoznavanje  zemljepisnih,  zgodovinskih  in naravoslovnih  značilnosti 
določenega kraja

Načini  preverjanja  in Pripovedovanje, ilustracije, pisna poročila.
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vrednotenja

Stroški Stroške krijejo starši.

Naziv projekta Pravljice iz naših krajev

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Lojzeta Kokoravca – Gorazda in 1. maj 1945 (Zgonik)

Dejavnosti in sodelujoči Zbiranje  pričevanj  in  etnografskega  gradiva  v  sodelovanju  s  krajevnimi 
kulturnimi društvi, občino Zgonik, družinami

Koristniki Učenci COŠ iz Zgonika

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru jezikovne vzgoje, socio-kulturne, zgodovinsko-geografske, likovne 
vzgoje. 

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Zunanji izvedenci: vaščani, dedki in babice, učitelji

Cilji - razvijanje jezikovnih sposobnosti
- spoznavanje teritorija danes in včeraj
- razvoj in značilnosti pripovedovanja
- razumevanje pomembnosti pripovedovanja

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sprotno preverjanje
Publikacija knjige ob koncu triletja

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Jeziki, le lingue, languages, die Sprache

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Zgonik

Dejavnosti in sodelujoči Jezikovne delavnice, kulturno področje, jezikovno področje, teritorialno.
Namenjen učiteljem in učencem osnovne šole iz Zgonika
VSEBINE IN METODOLOGIJE:
Bogatenje besedišča v štirih jezikih 
Stiki in dopisovanje z učenci različnih šol Evropske skupnosti
Zunanji sodelavci starši Združenja staršev Sonce
Zunanji sodelavec - učitelj nemškega jezika
Študent  organizacije  AIESEC  (Projekta  za  poučevanje  angleškega 
jezika in izmenjave Global Citizen - EduChange)

Koristniki Učenci COŠ Zgonik

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Šolske izmenjave namenjene tako učit.  kot učencem, ki  se izvajajo v 
obliki  enodnevnih in večdnevnih obiskov šol  in ustanov v Sloveniji  in 
drugih držav.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Osnovna šola z  Jezerskega SLO, iz  Vrbe na Koroškem AT in druge 
evropske šole.

Cilji - spoznavanje  evropskih  jezikov  (slovenščina,  italijanščina, 
angleščina, nemščina)

- srečanje različnih kulturnih in jezikovnih realnosti
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- spoznavanje drugih kultur, navad, običajev

- osveščati različnost, spoštovanje in strpnost

- spoznavanje nove okolice. 

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sistematično spremljanje in evalvacija

Stroški 305,00€ Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Sodelovanje  in  izmenjava  z  OŠ Bežigrad  in  Vollkshule  24  ,  OŠ 
Šempas, dvojezična OŠ v Železni Kapli, OŠ Jezersko

Odgovorni za projekt Mirjan Mikolj, Damiana Kobal, Darma Purič

Dejavnosti in sodelujoči Srečanje,  druženje  in  izmenjava  dobrih  praks.  Učenci  sodelujejo  v 
jezikovnih delavnicah

Koristniki Učenci OŠ Virgila Ščeka, COŠ v Zgoniku in učenci DSŠ Iga Grudna

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Enodnevne ekskurzije

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje  občin  Devin  Nabrežina  in  Zgonik  ter  staršev  za  morebitni 
prevoz učencev do omenjenih šol.

Cilji Spoznavanje slovenskih šol v Sloveniji in na Koroškem (Avstrija), druženje 
ter delitev šolskih in poklicnih izkušenj.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Preverjanje bo sprotno in prilagojeno izkušnji

Stroški Stroške za prevoz COŠ Zgonik delno krije združenje staršev Zgonik, ostali 
stroški bodo kriti z deželnim zakonom 26/2007 (mreža z Veš Boris Pangerc 
v Dolini)

Naziv projekta Glasbena  delavnica  poslušanja,  spoznavanja  in  aktivnega 
ustvarjanja glasbe ter zborovsko petje

Odgovorni za projekt Valentina Pieri in Stefano Iob, vzgojitelji OV in učitelji OŠ  

Dejavnosti in sodelujoči Otroški vrtci in osnovne šole VEŠ Nabrežina

Koristniki Vsi otroci osnovnih šol in vrtcev ravnateljstva

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji - razvoj pazljivega in zavestnega poslušanja
- uvajanje v petje in volje do le-tega
- razvoj ritmičnega smisla tudi preko gibalno-rajalnih iger in izvajanje glasbe 
z malimi instrumenti
- razvoj glasbenega smisla in spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
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- spoznavanje slovenskih glasbenih ustvarjalcev

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Zaključni  cilj  je,  da  bi  na  koncu  glasbenega  projekta,  otroci  lahko  ob 
spremljavi ritmičnih glasbil, zapeli  in/ali zaplesali nekaj pesmic. Poleg tega 
pa, bodo obogatili spoznanje najosnovnejših sestavin glasbe in glasbenih 
zvrsti. 
Spoznali  bodo  tudi  dele  klasične  glasbe,  predvsem  tiste  namenjene 
najmlajšim.
Posamezne že usvojene pesmi, bomo lahko povezali v glasbeno pravljico 
ali pa  nastopali na prireditvi za starše.  Nastopanje predstavlja predvsem 
izziv in motivacjo za petje oziroma vsestransko glasbeno udejstvovanje.
Nastopi na prireditvah in glasbenih revijah.

Stroški

Naziv projekta Gledališka delavnica

Odgovorni za projekt Stefano Iob

Dejavnosti in sodelujoči OŠ Jurčič v Devinu in nižja SŠ Iga Grudna v Nabrežini

Koristniki Otroci OŠ Josipa Jurčiča v Devinu in SŠ Iga Grudna v Nabrežini

Časovna opredelitev Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Sodelovanje z zunanjim izvedencem.

Cilji - razvoj govorice telesa
- razvoj vokalnih spretnosti
- razvoj govornih spretnosti
- uvajanje v petje in volje do le-tega
- razvoj ritmičnega smisla
- razvoj glasbenega smisla 
- razvoj sposobnosti memoriziranja
- spoznavanje gledaliških tehnik

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Zaključni cilj je, da bi na koncu gledališke delavnice, otroci lahko nastopili z 
glasbeno  igro.  Poleg  tega  pa,  bodo  obogatili  spoznanje  najosnovnejših 
sestavin glasbe in glasbenih zvrsti. 
Nastopanje  predstavlja  predvsem  izziv  in  motivacjo  za  petje  oziroma 
vsestransko glasbeno udejstvovanje.

Stroški Deželni prispevek VIP.

Naziv projekta Projekt slovenski jezik 

Odgovorni za projekt Mario Adamič

Koristniki Od 1. do 5. razreda OŠ Josip Jurčič (Devin)

Časovna opredelitev V šolskem letu 2016/17. Ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13.05 do 
15.15.

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Popestritev in poglobitev učnega načrta slovenskega jezika ter podpora 
učencem, ki se s težavo izražajo v slovenščini.

Morebitna Projekt organizira Združenje staršev OŠ Josipa
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izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki Jurčiča, vodijo ga vzgojitelji organizacije La Quercia.

Cilji Spoznavanje, poglobitev in utrditev sporočanja v slovenskem jeziku.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sprotno ob delu v jutranjih urah, ne delovnih listih.

Morebitni stroški Stroške za vzgojitelje krijejo starši.

Predlagatelj Združenje staršev OŠ V.Ščeka
Naziv projekta Razne dejavnosti za spodbudo in krepitev slovenskega jezika
Dejavnosti, razredi / učenci Projekt je namenjen vsem učencem osnovne šole

Cilji

Gledališka delavnica, ki jo vodi gledališka igralka Patrizia Jurinčič
- skrb za lepo in pravilno govorico
- srečanje z dramatiko
- razvoj ustvarjalnosti in krepitev samozavesti
- priprava na zaključni nastop in nastop

Pisanje  nalog – z animatorkoma Dašo Ukmar in Ano Košuta
- razvijanje samostojnega dela
- razvijanje delovnih navad

Delavnice v angleščini – prof. V. Bajc
- spoznavanje tujega jezika
- pravilna izgovarjava
- širjenje besedišča

Poletni  center –  s  specifičnim  programom  –spoznavanje  bližnje 
okolice in razne delavnice

Časovna opredelitev
Od meseca septembra 2016 do meseca junija 2017 v prostorih
OŠ V.Ščeka (Nabrežina)

Učno  ali  izvenšolsko 
osebje

Starši,  učitelji  in  ostali  organizatorji  določenih  pobud  (božičnica, 
zaključna prireditev, ostalo)

Evalvacija  in  ocena 
projekta

Spodbujanje razvoja splošne govorice 
Spodbujanje pozitivne otrokove samopodobe
Spodbujanje in razvijanje delovnih navad
Nastop pred sošolci, nastop v javnosti.

Morebitni stroški
Nabava didaktičnega materiala (npr. cd, ostalo po potrebi) 
Vsi stroški so v breme Združenja staršev

Naziv projekta Tečaj nemškega jezika po pouku

Odgovorni za projekt Tatjana Hrovatin

Dejavnosti in sodelujoči Tečaj nemškega jezika.

Koristniki Učenci 5.razredov OŠ VeŠ

Časovna opredelitev Od januarja do maja 2017 (2.polletje)

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Po pouku.
10 lekcij ob sredah od 16.15 do 17.15.
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Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Morebitno sodelovanje s prof. nemščine.

Cilji -Uvajanje v pouk nemškega jezika
-Ojačenje pouka s primerjalno metodo (slj-itj-ang-nem)

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Stalno in sistematično.
Tehnike preverjanja: ustne in delno pisne.

Stroški Nadurno delo.
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Predlagatelj Aurora Gabrovec
Naziv projekta Izleti in ekskurzije - SŠ

Dejavnosti, razredi/učenci

1. razred:  skupno 22 učencev
                 Enodnevni izlet v Slovenijo oz. FJK oz. Slovenijo
2. razred: oddelka A in B – skupno 36 učencev
                Zeleni teden v organizaciji CŠOD 
3. razred: oddelka A in B – skupno 37 učencev
                Tridnevni izlet v Slovenijo v organizacij CŠOD ali v 
                sodelovanju s pedagoško svetovalko Andrejo Duhovnik
                Antoni ali v Italijo
Za vse razrede: obisk priložnostnih razstav, muzejev itd.

Cilji

- Spodbujati učence k večji samozavesti in socializaciji;
- navajati učence na opazovanje in vrednotenje krajinske,
   zgodovinske in kulturne dediščine obiskanih krajev;
- navajati učence na življenje v naravi; 
- nadgrajevati učne vsebine.

Časovna opredelitev Zeleni teden oktobra, enodnevni oz. večdnevni izlet spomladi

Učno ali izvenšolsko osebje Profesorji v sodelovanju s pedagogi CŠOD; vodiči.

Evalvacija in ocena projekta
Evalvacija  bo  sprotna  in  bo  potekala  v  obliki,  ki  jo  bodo  določili 
profesorji, ki so načrtovali didaktične izhode.

Morebitni stroški
Stroški bodo določeni na osnovi izbrane dejavnosti.
Stroške krijejo starši.

Naziv projekta Bralne urice

Odgovorni za projekt Katja Milic

Dejavnosti in sodelujoči Branje  slovenskih,  italijanskih  in  angleških  umetnostnih  in/ali 
neumetnostnih besedil.
Profesorji  SŠ.  Med  dejavnostjo  učence  nadzoruje  dežurni  profesor 
(dežurstva se odštevajo od minutnega primanjkljaja).

Koristniki Vsi učenci SŠ.

Časovna opredelitev Enkrat tedensko (ob torkih, 5. učna ura), celo šolsko leto.

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V jutranjih urah.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

/
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Cilji Vzbujati v učencih željo po branju. 
Bogatitev besednega zaklada.
Navajati  učence  na  redno  branje  slovenskih,  italijanskih  in  angleških 
umetnostnih in/ali neumetnostnih besedil ter daljših del zato, da razvijajo 
veščino bralne pismenosti.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Anketiranje  učencev  ob  koncu  šolskega  leta  o  smislu  in  uspešnosti 
projekta, analiza podatkov, poročanje in razprava o njem v posameznih 
razredih oz. ob podeljevanju Bralne značke.

Stroški Fotokopiranje člankov oz. gradiva (če bo to potrebno), nakup knjig za 
skupinsko branje (če bo to potrebno).

Naziv projekta Odprti razredi za podporni pouk in nadgrajevanje znanja 

Odgovorni za projekt Profesorji SŠ Iga Grudna

Dejavnosti in sodelujoči

Pri projektu sodelujejo vsi učenci;  projekt je predviden za vse predmete. 
Učenci iz prvega razreda, drugih oz. tretjih razredov bodo razdeljeni v 
dve skupini, profesorji pa delajo v dvojicah po dve in dve učni enoti, in  
sicer:
1.  učna  enota: prvi  profesor  poučuje  skupino  A  (učenci  z  učnim 
primanjkljajem alternativne oblike dela), drugi profesor poučuje istočasno 
skupino B (nadgrajevanje znanja) 
2. učna enota: prvi profesor poučuje skupino B (nadgrajevanje znanja), 
drugi  profesor  pa  dela  s  skupino  A  učenci  z  učnim  primanjkljajem 
(alternativne oblike dela) 
A)  učenci  z  učnim  primanjkljajem  bodo  deležni   alternativnih  oblik 
poučevanja, dela v skupinah, laboratorijskih oblik dela;
B)  učenci  z  dobrim  znanjem  bodo  deležni  nadgrajevanja  znanja  in 
profesorjevega tutoringa za prehod iz znanja v kompetence.
Dodatna učna moč po zakonu 107/15

Koristniki Učenci vseh razredov (94 učencev)

Časovna opredelitev
Triletje 2015/2016 – 2017/2018
Dvakrat po en teden in sicer:  februar (po zaključku polletja) in marec/ 
april

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru vseh učnih predmetov

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija, sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

/

Cilji
Nadoknaditi učni primanjkljaj preko alternativnih oblik poučevanja.
Nadgrajevanje znanja in profesorjev tutoring za prehod iz znanja v 
kompetence.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sprotno preverjanje učinkovitosti učnih posegov in metod. 
Končno  preverjanje  za  obe  skupini,  razgovor  z  učenci,  feedback 
staršev (RAV)

Stroški Stroškov ni.

Predlagatelj Mira Starc

Naziv projekta Spoznavanje naših in tujih krajev
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1.a in 1.b razred: Alpski Slovani – naši predniki od 
                          pradomovine do Jadrana
2.a in 2.b razred: Marco Polo po starodavni poti svile
3.a in 3.b razred: Indija

Dejavnosti, razredi/učenci 1. razred – 22 učencev      
2.a in 2.b razred -  36  učencev: predavanje na osnovni šoli
3.a in 3.b razred – 36 učencev
Predavanji za 1. in oba 3. r. bosta na srednji šoli.

Cilji 1.razred: S poznavanjem petstoletne zgodovine naših prednikov od 
časa, ko so Slovani še živeli na območju skupne pradomovine, pa 
vse do leta 1000 učenci poglobijo obravnavano učno snov in krepijo 
čut narodne pripadnosti.

2.  in  3.  razredi:  Učenci  spoznajo,  razumejo  in  vrednotijo 
naravnogeografske in družbenogeografske procese in pojave preko 
potovanj. Spoznavanje kulturnega bogastva različnih  ljudstev bo v 
učencih  omogočilo  oblikovanje  vrednot,  kot  so  spoštovanje  in 
strpnost do drugačnosti po rasi, jeziku, kulturi in navadah.

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/17
Vsako predavanje: 3 ure

Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji/a izvedenec/ka

Evalvacija in ocena projekta Beleženje  pomembnejših  podatkov,  ureditev  zapiskov,  izdelava 
miselnega vzorca, preverjanje pridobljenega znanja.

Morebitni stroški
 

Izplačilo honorja za zunanjega sodelavca. 
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Predlagatelj
Mira Starc

Naziv projekta Prva in druga svetovna vojna ter medvojno obdobje v naših 
krajih 

- Rižarna in Kleine Berlin
- Muzej Diego de Henriquez

Dejavnosti, razredi/učenci 3.a in 3.b razred – 36 učencev

Cilji V  Vojnem mestnem muzeju za mir D. de Henriquez  bodo učenci 
spoznali  zbirko orožja,  opreme in vozil  iz  prve svetovne vojne in 
vlogo  zbiratelja  in  mirovnika  pri  raziskovanju  tržaških 
kolaboracionistov pri preganjanju Judov in antifašistov.

Rižarna: Z  vodenim  obiskom  bodo  učenci  poglobili  obdobje 
nacističnega in fašističnega nasilja in posledice zatiranja Slovencev 
v  naših  krajih.  Seznanili  se  bodo  tudi  z  delovanjem  edinega 
koncentracijskega taborišča v Italiji s krematorijsko pečjo.

Casovna opredelitev Šolsko leto 2016/17
Ekskurzija v Rižarno : 4 ure
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Ekskurzija v Vojni muzej: pribl. 3 ure 
Učno ali izvenšolsko osebje Rižarna  in  Kleine  Berlin:  Jutranji  poučni  ekskurziji  bo  vodil 

zgodovinar z odseka  pri NŠK in Mira Starc 

Kleine Berlin – ogled bo vodil odgovorni pri Alpinističnem klubu g. 
Maurizio Radacich.

Vojni muzej D.de Henriquez: ogled z vodičem

Evalvacija in ocena projekta Beleženje  pomembnejših  podatkov,  ureditev  zapiskov,   izdelava 
miselnega  vzorca;  evalvacija  ogleda  in  preverjanje  pridobljenega 
znanja.

Morebitni stroški
 Učenci bodo prispevali  2€ za vstopnico v Kleine Berlin in 4,00€ za 

vodeni ogled muzeja D. de Henriquez.

Predlagatelj Megi Uršič Calzi
Naziv projekta Likovna delavnica
Dejavnosti, razredi/učenci 1. razred

Cilji

Oblikovanje  scenografije  za  zaključno  prireditev.  Spoznavanje  in 
razvijanje  izraznih  sposobnosti  v  slovenskem jeziku,  spoznavanje 
likovne  govorice,  tehniko  za  njeno  izražanje  in  možnosti 
povezovanja  besednega  in  likovnega  izražanja.  Krepenje 
skupinskega sodelovanja, spoštovanja ter sporazumevanja.

Časovna opredelitev Drugo polletje 2016/17

Učno ali izvenšolsko osebje Zunanji izvedenec

Evalvacija in ocena projekta
Preverjanje in vrednotenje je osredotočeno na načinu sodelovanja, 
likovnega izražanja in sporazumevanja v skupinskem delu med in 
ob zaključku likovnega procesa. 

Morebitni stroški
15 ur - Izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca. 
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Utrjevanje angleškega jezika (Angleški kenguru)

Odgovorni za projekt Lara Iskra

Dejavnosti in sodelujoči Priprava in tekmovanje Kenguru v znanju angleščine.
Učenci 3.r SŠ.

Koristniki Učenci 3.r SŠ.

Časovna opredelitev Tekmovanje 14.2.2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V jutranjih urah.

Morebitna  izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje  z 
zunajšolskimi dejavniki

Kangourou Italy

Cilji Utrjevanje slušne in bralne spretnosti, spoznavanje izpitnih tekstov in 
tekmovanje s sovrstniki.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Tekmovanje.
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Stroški Vpisnina na tekmovanje: iz šolske bilance (8,00 € na dijaka).

Naziv projekta Vegovo tekmovanje iz matematike

Odgovorni za projekt Daniel Grbec in Mario Adamič

Dejavnosti in sodelujoči Priprava na tekmovanje in tekmovanje.
Testi  in  vaje  za  urjenje  natančnosti,  prepoznavanje  stalnic  in 
spremenljivk, oblikovanje hipotez in razvijanje logičnih spretnosti.
Sodelujejo profesorji in učitelji matematike.

Koristniki Učenci OŠ in SŠ

Časovna opredelitev Vaje z dijaki od januarja do aprila 2017
Šolsko tekmovanje OŠ in SŠ v četrtek 16.03.2017 ob 12:30 
Državno tekm. (samo SŠ) v soboto 22.04.2017 ob 9:00

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Priprava in tekmovanje v jutranjih urah.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Društvo matematikov, fizikov in astronomov - DMFA Slovenije

Cilji Vzbujanje  veselja  do  matematike  kot  igre  ter  razvijanje  logičnih 
sposobnosti in samozavest pri tekmovanju.
Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo 
rednega programa, 
primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
popularizacija matematike, 
odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev, 
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike, 
spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. 

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Tekmovanje.

Stroški Vpisnina na tekmovanje: iz šolske bilance (1,50 € na dijaka).
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Projekt 3:
ŠOLA IN ŠPORT – PREPREČEVANJE DEBELOSTI

Naziv projekta Športni krožek

Odgovorni za projekt Učitelji in profesorica športne vzgoje

Dejavnosti in sodelujoči
Smučanje, plavanje, Orientiring, telovadba (športni dnevi, turnirji Med 
dvema ognjema ipd), šah, kolesarjenje (prometna vzgoja)
Sodelujejo vsi VEŠ Nabrežina

Koristniki Učenci VEŠ Nabrežina

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Dejavnosti, ki so predvidene v projektu, se bodo v glavnem odvijale v 
sklopu kurikularnih predmetov.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

- sodelovanje zunanjih sodelavcev, izvedencev na področju določene
  športne panoge,
- delovanje z raznimi društvi: AŠK Kras, SK Devin, ŠD Sokol, SPDT, 
ZSŠDI.

Cilji

- spoznavanje in usvajanje osnov smučanja
- spoznavanje in usvajanje osnov plavanja
- sodelovanje na tekmovanju v orientiringu
- spoznavanje in usvajanje različnih gibalnih spretnosti
- sodelovanje na raznih tekmovanjih (športni dan, turnir Med dvema
  ognjema).

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Ob zaključenem sklopu dejavnosti oz. tečaja na posameznih šolah.

Stroški
Dodatne ure: 5 ur
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta 
Movimento in 3S (salute – scuola – sport) 
Zdravje – šola – šport

Odgovorni za projekt Mario Adamič

Dejavnosti Ure gibalne vzgoje v telovadnici

Koristniki
Vsi razredi OŠ Josip Jurčič, Virgila Ščeka, L.K. Gorazda/ 1.maj 1945, 
Stanislava Grudna

Časovna opredelitev Triletje 2015/2016 – 2017/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma V okviru rednega pouka

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Strokovni posegi zunanjega izvedenca

Cilji
Gibanje  je  zdravo:  zavedanje  pomena  gibanja  v  naravi  oz.  v 
telovadnici kot preprečitev odvečnega posedanja in debelosti

Načini  preverjanja  in Na osnovi opazovanja dejavnosti oz. sodelovanja
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vrednotenja

Stroški Ni stroškov

Naziv projekta  Športni krožek in tekmovanja

Odgovorni za projekt Petra Krizmancic

Dejavnosti in sodelujoči Športni krožek in sodelovanje pri tekmovanjih.

Koristniki Projekt je namenjen vsem učencem srednje šole Iga Grudna

Časovna opredelitev Glede  na  objektivne  težave,  ki  se  porajajo  glede  na  razpoložljivost 
občinske telovadnice v popoldanskih urah in med šolskim urnikom, naj 
bi imel športni krožek fleksibilno in prilagojeno obliko delovanja. Vadba 
bi potekala na zunanjem šolskem igrišču (v primeru lepega vremena) ali 
v  občinski  telovadnici  v  dogovoru in  sodelovanju z lokalnim športnim 
društvom AŠD Sokol. To v primeru potrebe za pripravo šolskih ekip na 
tekmovanja, v popoldanskem času, po pouku.
(Šolsko leto 2016/17, med in pred tekmovanji).

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Po pouku.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Organizatorji posameznih pobud, profesorski zbor.

Cilji Spopolnjevanje  in  utrjevanje  različnih  športnih  znanj  ter  krepitev  in 
razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Oblikovanje odgovornega odnosa do lastnega zdravja, ravnovesje med 
učenjem  in  športno  dejavnostjo,  opazovanje  učencev  v  igralnih 
situacijah  in  njihov  odnos  do  soigralcev,  nasprotnikov,  do  okolja  s 
poudarkom na športnem obnašanju (fair play).
Športni rezultati.

Stroški Stroške za prevoz na tekmovanja krijejo starši. 
Nakup kolajn za medšolska tekmovanja krije organizator  posameznih 
pobud. Po potrebi nabava šolskega raprezentančnega dresa.
Dodatne ure profesorja: največ 20 ur.
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta
Plesno opismenjevanje

Odgovorni za projekt Petra Krizmancic 

Dejavnosti in sodelujoči Ples in priprava na nastop.

Koristniki Projekt je namenjen vsem učencem srednje šole I.Gruden

Časovna opredelitev Od meseca novembra 2016 do meseca maja 2017 v glasbeni učilnici 
srednje šole I. Gruden v Nabrežini ob ponedeljkih od 14.13 do 15.20

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Po pouku.

Morebitna Prof.  telesne vzgoje  in  ostali  profesorji  organizatorji  določenih  pobud 
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izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

(božičnica, zaključna prireditev, ostalo)

Cilji - skrb za skladen telesni in duševni razvoj, pravilna drža
- zdrav način življenja
- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev 
- razvoj ustvarjalnosti
- razbremenitev in sprostitev
- pozitivno doživljanje športa in plesnega gibanja
- oblikovanje pristnega odnosa do umetnostnega izražanja
- spoznavanje osnovnih plesnih korakov
- razumevanje plesne kompozicije (koreografije)
- priprava na nastop, nastop

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Spodbujanje  razvoja  splošne  motorike,  predvsem  koordinacije  gibov, 
orientacije  v  prostoru  in  času,  ravnotežja  ter  gibljivosti,  tudi  hitrosti, 
vzdržljivosti, natančnosti;
Spodbujanje otrokove samopodobe;
Spodbujanje pozitivnih lastnosti v skupini;
Nastop pred sošolci, nastop v javnosti.

Stroški Nabava didaktičnega materiala (npr. cd, ostalo po potrebi).
Dodatne ure profesorja: največ 20 ur.
Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

Naziv projekta Šola v naravi (Zeleni teden)

Odgovorni za projekt Učitelji in profesorji spremljevalci

Dejavnosti in sodelujoči Teden v naravi v organizaciji CŠOD
Dejavnosti/vsebine:
-šport  (pohodništvo,  lokostrelstvo,  kanuizem,  plezanje,  kolesarjenje, 
orientiring,...)
-naravoslovje  (spoznavanje  in  raziskovanje  bioloških,  fizikalnih  in 
kemijskih lastnosti okolice)
-zgodovina in zemljepis (spoznavanje zgodovine kraja, kartografija)

Koristniki Učenci 4. in 5.r OŠ in dijaki 2.r SŠ

Časovna opredelitev OŠ Josipa Jurčiča v Devinu - od 20. do 24. 2.2017 – Dom Ajda (4.in 5.r)
COŠ 1. Maja 1945 v Zgoniku - od 24. do 28.10.2016 – Dom Kavka (4.in 
5.r)
OŠ Virgila Ščeka v Nabrežini – od 19. do 22.9.2016 – Dom Soča (4.in 
5.r)
SŠ Iga Grudna – od 17. do 21.10.2016 – Dom Bohinj (2.a in 2.b)

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Medpredmetna povezava (gibalna vzgoja, naravoslovje, zgodovina,
zemljepis, likovna vzgoja, slovenščina)

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Strokovno osebje in pedagoški učitelji CŠOD

Cilji - spodbujati učence k večji samozavesti in socializaciji
- pridobivanje gibalnih sposobnosti
- navajati učence na življenje v naravi in na opazovanje pojavov

Načini  preverjanja  in Pogovor v razredu, slike, odziv učencev glede na dejavnosti.
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vrednotenja

Stroški Prevoz z avtobusom in bivanje. Stroške krijejo starši.
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Projekt 4:
IZOBRAŽEVANJE učnega in neučnega osebja

Naziv projekta Izobraževanje učnega in neučnega osebja

Odgovorni za projekt Ester Brezovec

Dejavnosti in sodelujoči Glavne vsebine izobraževanja:
- inkluzija (učenci SUT, BES;...)
- medvrstniško nasilje
- učenje učenja
- digitalizacija pouka
- varnost in prva pomoč

Koristniki Učno in neučno osebje.

Časovna opredelitev Triletje 2015/2018

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Izven kurikularnega pouka.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Priznani subjekti (DŠU, MIUR, Zavod za Šolstvo RS,...)
Vodilna šola: Večstopenjska šola Sv. Jakob oz. Dolina (izobraževanje)

Cilji Izboljšanje počutja in dela na šoli ter preprečevanje tveganja/poškodb 
na šoli.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Vprašalniki, pisne pripombe, odprta diskusija.

Stroški Stroški za plačilo predavateljev.
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Projekt 5: 
VZGOJA K LEGALNOSTI IN ODGOVORNO DRŽAVLJANSTVO

Naziv projekta Ekošola za trajnostni razvoj

Odgovorni za projekt Alenka Franceschini

Dejavnosti in sodelujoči Delavnice v slovenskem jeziku,  ki  jih  ponuja komunalno podjetje ISA 
Isontina Ambiente.
Namenjem  vsem  otrokom  vrtcev,  učencem  osnovnih  šol  in  dijakom 
Državne srednje šole VeŠ Nabrežina. 

Koristniki Vsi  otroci  vrtcev,  učenci  osnovnih  šol  in  dijaki  srednje  šole  Veš 
Nabrežina.

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru kurikularnih ur.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Predavatelji in operaterji podjetja ISA Isontina Ambiente

Cilji - doseči v učencih zavest do spoštovanja okolja v vseh njegovih oblikah: 
zraku, vodi, energiji
-  uzavestiti  pomembnost  poznavanja  ambientalne  kulture  ter  njenih 
estetskih  izhodišč
-  vzbuditi  v  učencih  raziskovalni  pristop,  samozavest  in  spretnost 
urejanja  in  predstavitve  pridobljenih  podatkov,  problemskih  situacij, 
dejstev in spoznanj
- vzbuditi zanimanje za ohranitev krajinskih lepot in predvsem smisel za 
varstvo okolja
-  navajanje  na  preprečitev  onesnaževanja,  omejevanja   proizvajanja 
odpadkov, s poudarkom na važnost sortiranja pri ločenem zbiranju

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Na  osnovi  nabiranja  in  urejanja  zbranega  gradiva  ter  izvajanja  eko 
pravilnika

Stroški Ni stroškov.

Naziv projekta Okoljske vzgoje 3R

Odgovorni za projekt Učitelji in profesorji naravoslovja

Dejavnosti in sodelujoči Predavanja, ekskurzije in delavnice za Učence OŠ in SŠ

Koristniki Učenci OŠ in SŠ 

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru rednega pouka.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Pod  pokroviteljstvom  Občine  Devin  –  Nabrežina  in  Pokrajine  Trst. 
Izvedenci WWF-eja in občinskih sodelavcev
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Cilji Spoznavanje flore in favne na teritoriju s poudarkom na ekologiji

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Sprotno, ob zaključku vsakega sklopa.

Stroški /

Naziv projekta Naše pravice (otrokove pravice)

Odgovorni za projekt Tamara Danieli in Mirjan Mikolj

Dejavnosti in sodelujoči Delo v razredu (izobraževanje o temeljnih človekovih pravicah) ter ogled 
razstave na stadionu »1.maj«.

Koristniki 5.r OŠ + 1.r SŠ 

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru kurikularnih ur, med poukom zgodovine.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Cilji Izobraževanje o temeljnih človekovih pravicah spodbuja razumevanje o 
raznolikosti  družb,  tudi  njihovih  verskih,  etničnih,  kulturnih  vidikov  in 
narodnih  manjšin.  Učenje  o  človekovih  pravicah  in  medsebojno 
spoštovanje  prispeva  k  oblikovanju  družb,  v  katerih  so  spoštovanje, 
strpnost in nediskriminacija vrednote. Izjemno pomembno je omogočiti 
mladim, predvsem otrokom v fazi  razvoja in  iskanja identitete,  da se 
seznanijo  s  človekovimi  pravicami,  torej  s  svojimi  pravicami  in 
spoštovanjem pravic drugih.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Pogovor v razredu, odziv učencev glede na dejavnosti.

Stroški Nakup zvezka in prevoz za ogled razstave krijejo starši.

Naziv projekta Predavanje o beguncih

Odgovorni za projekt Valentina Pieri

Dejavnosti in sodelujoči Predavanje za učence 2. in 3. razredov Srednje šole 
(1 učna ura za vsak razred)

Koristniki Učenci 2.a, 2.b, 3.a in 3.b razreda Srednje šole 

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

Med šolskimi urami.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

ICS Istituto rifugiati (Matej Iscra)

Cilji -Spoznavanje novih kultur in jezikov
-Spodbujanje k strpnosti
-Dojemanje pravilnih informacij

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Pogovor v razredu.
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Stroški Ni stroškov.

Naziv projekta Šolska in poklicna orientacija

Odgovorni za projekt Alexia Kobal

Dejavnosti in sodelujoči Izbira višje šole za učence 3.razredov SŠ.
-samospoznavanje
-razvijanje interesnih področij
-načrtovanje bodočih izbir glede na lastne interese
-obisk slovenskih višjih šol

Koristniki Učenci 3. razredov SŠ.

Časovna opredelitev Šolsko leto 2016/2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V teku jutranjih ur.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Predmetni  profesorji,  profesorji  višjih  šol,  psihologinja  iz  Deželnega 
urada za šolsko in poklicno orientacijo

Cilji Spoznavanje lastnih sposobnosti  v  perspektivi  nadaljne šolske izbire. 
Odkrivanje lastnih šolskih in poklicnih interesov v okviru predmetnih in 
poklicnih  področij.  Razvijanje  sposobnosti  odločanja  o  izbiri. 
Spodbujanje  in  razvijanje sposobnosti  iskanja  primerne rešitve tudi  v 
kritičnih situacijah.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Skupinska srečanja  in  individualni  razgovori  s  psihologinjo,  izpolnitev 
vprašalnikov.

Stroški Ni stroškov.

Naziv projekta Kamnosek

Odgovorni za projekt Razredni učitelji (slj -zgod- lik.vzg.) OŠ Virgil Šček (Nabrežina)

Dejavnosti in sodelujoči Nadaljevalne delavnice s kamnosekom in obrtnikom.
Odkrivanje  in  spoznavanje  dediščine  na  področju  oblikovanja  in 
uporabnosti v kamnoseštvu.
Otroci  bodo  spoznali  kamnarsko  tradicijo  in  njen  pomen  skozi  čas. 
Obdelava  kraškega  kamna  izraža  veliko  zavezanost  Krasu, 
ustvarjalnost  je  zapisana  v  srcih  Kraševcev  in  je  istočasno  simbol 
pripadnosti.
O čarobnosti  kraškega kamna se bodo otroci  seznanili  na kamnarski 
delavnici.

Koristniki Učenci OŠ Virgila Ščeka

Časovna opredelitev Srečanja bodo potekala na šoli:
od oktobra do junija
Spoznavanje lepot Krasa (kraški kamen)
Sprehodi po učni poti
Predstavitev poklica kamnoseka (nekoč – danes)
Važnost kamnolomov
Vrste kamna
Kamnarska tradicija v Nabrežini
Izdelava vzorčka 
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Preris vzorčka na kamen iz nabrežinskega kamnoloma (fioritel)
Obdelava kamna in končna izdelava.
Februar 2016
Ogled starega dela vasi Nabrežine
Triletje 2015/16 – 2017/18

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V okviru rednega pouka.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

Občina Devin – Nabrežina
Kamnarska delavnica 
Kamnosek M.Milkovic

Cilji Odkrivanje  in  spoznavanje  dediščine  na  področju  oblikovanja  in 
uporabnosti v kamnoseštvu.

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

Izdelava osebnega kamnitega izdelka

Stroški S pokroviteljstvom občine Devin – Nabrežina
Predvideni stroški - 800,00€
(delavnice, didaktični material ipd.)

Naziv projekta Ročne spretnosti

Odgovorni za projekt Učitelji COŠ Zgonik

Dejavnosti in sodelujoči - delo v skupinah
- upodabljanje, šivanje, štikanje, tkanje 
- izdelava lesenih izdelkov
-  usvajanje  različnih  likovnih  metod  z  najrazličnejšimi  materiali  (tudi 
odpadnimi)
Namenjene učencem COŠ 1. Maja 1945 v Zgoniku.

Koristniki Učenci COŠ 1. Maja 1945 v Zgoniku

Časovna opredelitev September 2016 – junij 2017

Organizacija  v  okviru 
kurikuluma

V  okviru  jezikovne  vzgoje,  socio  –  kulturne,  geografske,  likovne  in 
glasbene vzgoje
Učenci bodo oblikovali različne izdelke pod vodstvom razrednih učiteljev 
in zunanjih izvedencev.

Morebitna 
izvenkurikularna 
organizacija,  sodelovanje 
z zunajšolskimi dejavniki

- zunanji izvedenci na področju
- ilustratorka
- v sodelovanju z občino Zgonik in krajevnimi kulturnimi društvi

Cilji - razvijanje ročnih spretnosti preko izdelovanja najrazličnejših  ročnih del
-  razvijanje  skupinskega  izdelovanja  ročnih  del  v  obliki  združenih 
razredov 
- spoznavanje in poglabljanje različnih likovnih tehnik

Načini  preverjanja  in 
vrednotenja

V  okviru  jezikovne  vzgoje,  socio  –  kulturne,  geografske,  likovne  in 
glasbene vzgoje
Izdelki bodo razstavljeni v Zgoniku ob priliki razstave vin, ki jo vsako leto 
organizira občina Zgonik.

Stroški Deželni prispevek za podkrepitev VIPa.

7.NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŠOLSKE PONUDBE
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NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŠOLSKE PONUDBE VEČSTOPENJSKE ŠOLE 
NABREŽINA
šolsko leto 2016/2017

ŠOLA VEČSTOPENJSKA ŠOLA NABREŽINA vključuje 
4 otroške vrtce: OV v Nabrežini, OV v Devinu, OV v Mavhinjah, OV v 
Gabrovcu
4 osnovne šole: OŠ Virgila Ščeka v Nabrežini, OŠ Josipa Jurčiča v Devinu, 
                          COŠ Stanislava Grudna v Šempolaju
                          COŠ L.Kokoravca-Gorazda in 1.maj 1945 v Zgoniku
Srednjo šolo Iga Grudna v Nabrežini

OKOLJE Področje Večstopenjske šole Nabrežina obsega Občino Devin Nabrežina  in 
Občino  Zgonik.  Področje  je  precej  heterogeno  tako  z  geografskega  kot 
ekonomskega in etničnega vidika. V zadnjih desetletjih je okolje spremenilo 
svoj  videz,  saj  se  je  v  vasi  obeh  Občin  naselilo  veliko  novih  priseljencev. 
Precej je namreč novih prebivalcev italijanske in  drugih narodnosti  ter  tudi 
narodnostno mešanih družin. To se odraža tudi v jeziku naših učencev, ki je 
na skladenjski in besedotvorni ravni pod velikim vplivom italijanščine.

Šola se mora prilagoditi  vsem tem novostim in vzgajati učence k strpnosti, 
demokratičnemu sožitju, spoštovanju posameznika, ne glede na vero, jezik in 
kulturno pripadnost.

Občinski upravi Devin Nabrežina in Zgonik, s katerima otroški vrtci, osnovne 
šole in srednja šola redno in plodno sodelujejo, imata že vrsto let v načrtu 
razne dejavnosti in pobude, ki pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju in 
spoštovanju med tu živečima narodoma.

Otroški  vrtci,  osnovne šole in  srednja šola vključujejo v svoje letne načrte 
dejavnosti in vrsto pobud, ki predvidevajo sodelovanja na horizontalni ravni 
med otroškimi vrtci in šolami, s krajevnimi kulturnimi in športnimi društvi ter  z 
družinami učencev. S tem v zvezi velja opozoriti,  da na vsaki osnovni šoli 
deluje združenje staršev, ki pripomore k udejanjanju načrtovanih dejavnosti. 

Načrt  za  izboljšanje  šolske  ponudbe  za  š.l.  2016/2017  je  izoblikovala  skupina  učiteljev  in 
profesorjev skupaj s poverjeno ravnateljico prof. Fulvio Premolin.

Skupino sestavljajo:

ravn. Fulvia Premolin

uč. Mario Adamič

uč. Irina Antoni

uč. Tatjana Hrovatin

uč. Darma Purič

prof. Ester Brezovec

prof. Aurora Gabrovec
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prof. Stefano Iob

prof. Valentina Pieri

TRAJANJE Šolsko leto 2016/2017

VIRI Ustrezno časovno obdobje

ustrezni finančni pogoji : MOF, evropski sklad PON, prispevki MIUR, 
prispevki dežele FJK, prispevki Občine Devin Nabrežina in Občine 
Zgonik

sodelovanje staršev

sodelovanje krajevnih kulturnih in športnih društev

sodelovanje z Zavodom za šolstvo Republike Slovenija (dr.  Andreja 
Duhovnik Antoni)

dodatni organik za ojačenje pouka: 

                  Irina Antoni (11 ur), Mario Adamič (11 ur), Tatjana Hrovatin (11 ur), 
                  Darma Purič (7 ur), Stefano Iob (8 ur), Valentina Pieri (10 ur),  
Jadranka Blasina (2 uri)

1. DEL

METOLOGIJA DELA V tem dokumentu je orisan načrt za izboljšanje šolske ponudbe 
VEŠ Nabrežina za šol.l.  2016/2017. Pri načrtovanju izboljšav 
smo izhajali iz evalvacije dela, ki je bilo opravljeno v minulem 
šolskem  letu,  iz  učnih  uspehov  naših  učencev,  iz 
povpraševanja staršev za okrepitev nekaterih področij, iz nuje 
po družbeni osveščenosti učencev in učiteljev ter iz potrebe po 
specifičnem  izobraževanju  šolskega  osebja  na  področju 
didaktike, preventive in varnosti.

PODROČJA IZBOLJŠANJA 1.  Dobro počutje  na šoli  in  zdrav odnos do sebe in  drugih, 
predvsem različnih
2. Okrepitev jezikovnih in matematičnih kompetenc
3.  Preprečevanje debelosti,  uvajanje v zdrave navade,  zlasti 
gibalne
4. Izobraževanje učnega in neučnega osebja
5. Vzgoja k legalnosti in odgovorno državljanstvo

NAČINI IZBOLJŠANJA Projekte in dejavnosti, ki so predvidene v 3VPIi, bomo izpeljali
- s finančnimi prispevki MOF in PON, s prispevki Dežele 

FJK in s prispevki Občin Devin Nabrežina in Zgonik
- s finančnim prispevkom MIURa za projekt ''Vsi skupaj 

za šolo za vse!'', ki je sestavni del Načrta za inkluzijo
- z izobraževanjem učnega in neučnega osebja
- z načrtovanjem po kompetencah
- s posegom zunanjih izvedencev in strokovnjakov
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OBLIKE PREVERJANJA Potek načrtovanega dela bomo preverjali in spremljali sprotno
- med razrednimi in medrazrednimi sejami
- med sestanki učnega zbora
- z  izmenjavo  informacij  med  učnim  osebjem  in 

ravnateljico
- z vprašalniki
- s končnim poročilom

KAZALCI Sprotno preverjanje uspešnosti projekta ali dejavnosti:
- razgovor, slikovno gradivo, pisno poročilo, ankete
- avtentične naloge
- učni uspeh učencev
- uporaba digitalnih sredstev
- pridobitev dodatnih državljanskih kompetenc
- pridobitev dodatnih učnih kompetenc

2. DEL – IZVEDBA PROJEKTOV (v prilogi k temu besedilu)

1. projekt: VZGOJA ZA ZDRAVJE

CILJI: 
1. Vzpostavljanje  optimalnih  pogojev  za  učenje  in  napredovanje  vseh  učencev,  učencev  z 

učnimi  težavami  in  s  posebnimi  potrebami,  učencev  italijansko  govorečih  staršev  in  iz 
mešanih zakonov;

2. pomoč učnemu osebju in staršem pri prepoznavanju in preprečevanju različnih vrst nasilja;

3. izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja na šoli;

4. spoznavanje sebe in razvijanje čuta samospoštovanja;

5. pridobivanje ustreznih prehrambenih navad.

DEJAVNOSTI:
 delo z učenci osnovne in srednje šole: razvijanje učnih strategij, metod in tehnik učenja

 delo z učitelji: izboljšanje učinkovitosti poučevanja in izoblikovanje individualnih programov 
za učence PVP

 delo s starši: individualno in skupinsko svetovanje staršem (posvetovalno okence)

 delavnice za socializacijo, dobro počutje in usvajanje zdravih življenjskih navad.

KDO:

 otroci v vrtcih in učenci osnovne in srednje šole

 učno osebje

 starši

KDAJ:

Dejavnosti  se  bodo  odvijale  v  šol.l.  2016/2017  večinoma  v  jutranjih  urah  oz.  med 
kurikularnim poukom.
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KAZALCI:
- izboljšanje delovnih navad in splošnega počutja učencev, učiteljev in staršev
- izboljšanje življenjski navad učencev, učiteljev in staršev

EVALVACIJA:
Vprašalnik za učence, učitelje in starše ob koncu šolskega leta 

2. projekt: PODKREPITEV JEZIKOVNIH KOMPETENC

CILJI: 
1. spoznavanje, poglobitev in utrditev sporočanja v slovenskem jeziku

2. utrjevanje pravilne rabe slovenskega jezika v raznih življenjskih okoliščinah

3. vzgoja za branje in spodbujanje k branju

4. interpretativno branje, razvoj ustvarjalnosti in krepitev samozavesti

5. govorni nastopi in uporaba gledališke govorice

6. razvoj ritmičnega smisla preko gibalno-rajalnih iger in izvajanja glasbe z malimi inštrumenti

7. obujanje, vrednotenje in ovrednotenje krajevne kulturne dediščine

8. nadoknadenje učnega primanjkljaja z alternativnimi obilkami poučevanja

9.  nadgrajevanja znanja in profesorjev tutoring za prehod iz znanja v kompetence

10. spoznavanje  slovenskih  šol  v  Slovenji  in  na  Koroškem  ter  delitev  dobrih  šolskih  in 
poklicnih praks.

DEJAVNOSTI:
 branje za pridobitev bralne značke (OV, OŠ, SŠ), branje med bralnimi urami (SŠ), domače 

branje

 delavnice in dejavnosti usmerjene v bogatenje besednega zaklada in utrjevanje jezikovnih 
struktur  ter  spoznavanje  osnovnega  strokovnega  izrazja  v  slovenskem,  italijanskem, 
angleškem in nemškem jeziku

 glasbene in gledališke delavnice

 bivanje in učenje v slovenskem okolju (npr. zeleni tedni)

 srečanja z učenci šol iz Slovenije in Avstrije, druženje in delitev dobrih poklicnih in šolskih 
praks.

KDO:

 otroci v vrtcih in učenci osnovne in srednje šole

 učno osebje

 zunanji izvedenci

KDAJ:

Dejavnosti  se  bodo  odvijale  v  šol.l.  2016/2017  večinoma  v  jutranjih  urah  oz.  med 
kurikularnim poukom.

KAZALCI:
 izboljšanje vseh ravni sporočanja v slovenskem jeziku
 izboljšanje  sposobnosti  prenašanja  jezikovnih  kompetenc  iz  enega  v  drug  jezik 

64



(slovenščina/italijanščina/angleščina)
 izboljšanje vedenja o slovenskem jezikovnem prostoru

EVALVACIJA:
 splošni učni uspeh
 avtentične naloge
 nastopanje
 objava šolskega glasila
 vprašalnik za učence, učitelje in starše ob koncu šolskega leta

 

3. projekt: ŠOLA IN ŠPORT

CILJI: 
1. zavedanje pomena gibanja v naravi oz. telovadnici za preprečitev posedanja in debelosti

2. spoznavanje in usvajanje različnih športnih panog

3. spopolnjevanje in utrjevanje različnih športnih znanj

4. krepitev in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

5. skrb za skladen telesni in duševni razvoj

6. pozitivno doživljanje športa in plesnega gibanja

7. razumevanje plesne kompozicije

DEJAVNOSTI:
 dejavnosti se bodo v glavnem odvijale v sklopu kurikularnih predmetov

 predvidene so sledeče dejavnosti:  

- smučanje, plavanje, orienteering, igre z žogo, kolesarjenje, šah

- udeležba na športnem dnevu, turnirju med dvema ognjema

- plesno opismenjevanje

KDO:

 otroci v vrtcih in učenci osnovne in srednje šole

 učno osebje

 zunanji izvedenci

KDAJ:

Dejavnosti se bodo večinoma odvijale v šol.l.  2016/2017, večinoma v jutranjih urah oz. 
med kurikularnim poukom.

KAZALCI:
 oblikovanje odgovornega odnosa do lastnega zdravja
 pridobivanje ravnovesja med učenjem in športno dejavnostjo
 spodbujanje razvoja splošne motorike

EVALVACIJA:
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 ob zaključenem sklopu dejavnosti oz. tečaja na posameznih šolah
 nastopi v javnosti
 športni rezultati
 vprašalnik za učence, učitelje in starše ob koncu šolskega leta

4. projekt: IZOBRAŽEVANJE UČNEGA IN NEUČNEGA OSEBJA

CILJI: 
1. izboljšanje šolske ponudbe

2. izboljšanje kakovosti didaktičnih posegov

3. sposobnost učinkovitega odziva v primeru nezgode

4. zagotovitev primernega in strokovnega posega v primeru naravne nesreče ali poškodbe

DEJAVNOSTI:
 predavanja/delavnice za podkrepitev načrta o inkluziji

 predavanja/delavnice za prepoznavanje medvrstniškega nasilja in seznanje s tozadevnim 
protokolom

 predavanja/delavnice za podkrepitev učnih kompetenc (npr.učenje učenja)

 predavanja/delavnice v zvezi z digitalizacijo pouka

 predavanja/delavnice za zadostitev zakonskim predpisom glede varnosti na šoli 

 predavanja/delavnice za zadostitev zakonskim predpisom glede nudenja preve pomoči na 
šoli

KDO:

 učno in neučno osebje VEŠ Nabrežina

 akreditirani zavodi in ustanove (MIUR)

 akreditirane ustanove v Republiki Sloveniji

 mreža slovenskih šol (Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu v Trstu)

KDAJ:

Dejavnosti se bodo odvijale v šol.l. 2016/2017, praviloma izven kurikularnega pouka in v 
sklopu pb. 120 ur, ki jih določa zakon 107/2015

KAZALCI:

 pridobitev novega znanja za učinkovitejše didaktično delo
 pridobitev potrebnega znanja na področju preventive in varnosti

EVALVACIJA:
 vprašalniki, pisne pripombe, odprta diskusija
 predlogi za nadaljnje izobraževanje

5. projekt: VZGOJA K LEGALNOSTI IN ODGOVORNO DRŽAVLJANSTVO

CILJI: 
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1. razvijanje čuta odgovornosti do sebe in do bližnjega

2. razumevanje razlogov za preprečevanje medvrstniškega nasilja

3. razvijanje sposobnosti komunikacije z odraslimi 

4. razvijanje sposobnosti sprejemanja drugačnega in drugačnosti

5. spodbujanje čuta za razumevanje drugačnosti

6. razvijanje kulturne in verske strpnosti

7. razvijanje občutka in smisla skupne odgovornosti za varstvo okolja

DEJAVNOSTI:
 predavanja/delavnice  za  spoznavanje  pojavnosti  in  pojava  medvrstniškega  nasilja  ter 

primernega odzivanja na pojav

 predavanja/delavnice  za  spoznavanje  različnih  miko-  in  makrokulturnih  identitet  ter 
primernega kulturnega in čustvenega odziva nanje

 predavanja/delavnice  za  spoznavanje  življenja  v  naravnem  okolju  in  prepoznavanje 
dejavnikov, ki kvarno delujejo nanj

 predavanja/delavnice za trajnostni razvoj

KDO:

 učno osebje VEŠ Nabrežina

 akreditirani zavodi in ustanove

 akreditirane ustanove v Republiki Sloveniji

 komunalno podjetja ISA Isontina Ambiente

KDAJ:

Dejavnosti se bodo odvijale v šol.l. 2016/2017.

KAZALCI:

 boljši in bolj spoštljiv odnos do drugačnosti
 podkrepitev zavesti o posameznikovem doprinosu za okolje
 zavest o pomenu skupne skrbi za trajnostni razvoj

EVALVACIJA:
 predvidene dejavnosti med delavnicami
 vprašalniki
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8. DELOVANJE ZBORNIH ORGANOV  

Vsak zborni organ načrtuje svoje delo že vnaprej upoštevajoč svoje pristojnosti ter sodeluje 
tudi z ostalimi, ki imajo iste pristojnosti, a različne naloge. 

Oddelčni sveti otroških vrtcev, Medrazredni sveti osnovnih šol, Razredni sveti srednje 
šole

Predsednik  ali  namestnik  predsednika  Oddelčnega  sveta,  Medrazrednega  sveta  ali 
Razrednega sveta sklicuje sestanke vsaj pet dni pred tem.  Na vabilu so navedeni datum, 
kraj,  ura  in  dnevni  red sestanka.  Oddelčni  sveti,  Medrazredni  sveti  in  Razredni  sveti  so 
posvetovalni organi, ki predloge dostavljajo Zboru učnega osebja in Zavodskemu svetu.

Razredni  sveti  se sestajajo  enkrat  mesečno.  Njihova funkcija  je  načrtovanje,  izvajanje  in 
vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela. Seje razrednih svetov vodi navadno ravnatelj ali 
njegov  namestnik,  njuno  delo  pa  koordinirajo  razredniki.  V   razrednem  svetu  so  tudi 
predstavniki staršev, v Oddelčnih svetih OV en starš, v Medrazrednih svetih OŠ največ dva 
starša, v razrednih svetih SŠ največ štirje starši.  Njihovo sodelovanje v okviru Razrednih 
svetov ni tako markantno in se omejuje le na nekatere predloge in nasvete v zvezi z izvedbo 
zunajšolskih pobud, izbiro učbenikov itd.

Zbor učnega osebja

Zbor učnega osebja sklicuje in vodi ravnatelj. V njegovi odsotnosti opravlja te funkcije njegov 
namestnik. Redne seje zbora sklicuje vsaj pet delovnih dni pred sestankom, na vabilu so 
navedeni  dnevni  red,  datum,  ura in  kraj.  V  izrednih primerih lahko skliče ravnatelj  samo 
namestnike  posameznih  vrtcev  oz.  šol,  ki  imajo  nalogo,  da  poročajo  ostalim kolegom o 
temah,  o katerih  so razpravljali  na  sestanku.  Zbor  učnega osebja sklepa v okviru svojih 
pristojnosti ob upoštevanju predlogov Oddelčnih svetov, Medrazrednih svetov in Razrednih 
svetov.

Zavodski svet

Predsednik Zavodskega sveta sklicuje redne sestanke s pisnim vabilom vsaj pet dni pred 
sestankom. V vabilu je naveden dnevni red s temami, o katerih bo razpravljal Zavodski svet. 
Svet  sklepa  samostojno  v  okviru  svojih  pristojnosti  tako  o  finančnem,  didaktičnem  in 
organizacijskem delovanju Večstopenjske državne šole.

Seje vseh zgoraj navedenih zbornih organov so sklepčne, če je prisotna polovica članov plus 
eden.

Izvršni odbor

Na svoji prvi seji Zavodski svet, po izvolitvi predsednika, ki takoj prevzame svoje funkcije, 
izvoli iz svoje srede na način, ki ga določi svet sam in s tajnim glasovanjem, Izvršni odbor, ki 
ga sestavljajo dva predstavnika učnega osebja, dva prestavnika staršev, ravnatelj in vodja 
uprave.

Odboru predseduje ravnatelj šole, zapisnik vodi vodja uprave.

Izvršni odbor pripravi sejo Zavodskega sveta in poskrbi vsaj dva dni pred njo za vse gradivo, 
ki je potrebno za pravilno informiranje svetnikov.
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9. RAZPOREDITEV FUNKCIJ

9.1. RAVNATELJEV SODELAVEC

- nadomešča ravnatelja v primeru njegove odsotnosti,
-  nadomešča  ravnatelja  na  Zboru  učnega  osebja  (ZUO),  Izvršnega  odbora  (IO)  in  v 
Zavodskem svetu (ZS)
- zbira didaktično dokumentacijo učnega osebja
- sodeluje s pedagoško svetovalko
- predlaga in organizira specifična spopolnjevanja tudi v sodelovanju z učnim osebjem
- vodi in koordinira sodelovanje med ZUO, ZS in ravnateljem za integracijo vseh tistih
  dejavnikov, ki pripomorejo k uresničevanju avtonomije in izpoljšanju VIPa
- nadomešča ravnatelja in vodi sestanke delovne skupine 104, tesno sodeluje s Ciljnimi
  funkcijami (CF) za učence s posebnimi potrebami
- vodi specifične projekte
- je član ravnateljevega tima.

 

9.2. CILJNE FUNKCIJE

1.  cela  ciljna  funkcija –  Posebni  posegi  za  učence  s  posebnimi  in  drugimi 
specifičnimi težavami

- je v pomoč pri pripravi učnih načrtov in specifično za projekte za integracijo UčPP
- sodeluje s pomožnim učnim osebjem
- skrbi za potrebe UčPP v OV, OŠ in DSŠ
- je v pomoč za pripravo posebnih načrtov
- zbira vso specifično dokumentacijo na ravnateljski ravni
- sodeluje pri vzdrževanju stikov s Slovensko službo in Občinskim uradom za socialo
- po potrebi na ravni ravnateljstva organizira in promovira spopolnjevanja za nove
  pristope z UčPP in o novih pojavih nasilja v otroškem obdobju
- v odsotnosti ravnatelja lahko vodi seje 104/92
- je član ravnateljevega tima in skupine za avtonomijo.

2. cela ciljna funkcija – Informatika in tehnologija

- skrbi za spletno stran VEŠ Nabrežina
- skrbi za internetne povezave v OV, OŠ, DSŠ
- predlaga in organizira specifična spopolnjevanja tudi v sodelovanju z drugimi šolami.

3. cela ciljna funkcija – Odgovorna za OV ter za pomoč učnemu osebju OV
     pri didaktičnem delu in za spopolnjevanje

- vodi in koordinira dejavnosti Otroških vrtcev v sklopu VIPa
- vodi načrtovanje v OV
- zbira in urejuje vso dokumentacijo OV in jo posreduje ravnateljstvu
- predlaga in organizira specifična spopolnjevanja tudi v sodelovanju z različnim osebjem
- je član ravnateljevega tima in po potrebi komisije za avtonomijo.
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4. cela ciljna funkcija – Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba 2015-2018

- posodablja VIPa 3, vodi in koordinira dejavnosti v sklopu le-te
- vodi stike med šolami in vrtci
- skrbi za preverjanje poteka predvidenih projektov ob koncu 1. polletja in ob koncu
   šolskega leta zbere evalvacije opravljenega dela
- predlaga in organizira specifična spopolnjevanja tudi v sodelovanju z različnim osebjem
- je član ravnateljevega tima.

9.3. ODBOR ZA OCENJEVANJE UČNEGA OSEBJA

Odbor za ocenjevanje učnega osebja sestavljajo ravnatelj  (po zakonu), trije člani učnega 
osebja, ki jih imenuje Zbor učnega osebja (2) in Zavodni svet (1),  2 predstavnika staršev, ki 
ju imenuje Zavodski svet, enega člana pa imenuje Deželni šolski urad.

10. VARNOST

V času izrednih razmer ali  ko se take razmere pričakujejo, je glavna in osnovna naloga 
vsega osebja, da poskrbi za varnost učencev.
V teh primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni in vodilni delavci ali 
ustrezne enote.

Vsi  šolniki  so  dolžni  sodelovati  pri  vajah za varnost  in  evakuacijo.  Vsi   šolniki   enega 
razreda morajo poznati požarno vrsto in vaditi  z učenci evakuacijo.  Kdor poučuje v več 
razredih ali šolah mora to poznati za vsak razred. Učinkovita evakuacija zahteva vežbanje 
in otroci morajo doseči to miselnost.

Po novih zakonskih predpisih mora učno in neučno osebje izvesti obvezno izobraževanje 
vezano  na  tematiko  varnosti.  Izobraževanje  naj  bi  potekalo  v  dveh  fazah.  V  prvi  fazi 
izobraževanja,  ki  bo trajala obvezno 4 ure, bo učno in neučno osebje spoznalo osnove 
varnosti. V drugi fazi pa bo učno in neučno osebje imelo še dodatne 4 ure izobraževanja o 
specifični  tematiki  vezani  na  varnost.  Neučno  osebje  bo  moralo  izvesti  še  8  ur  tečaja 
vezanega na specifične tematike o varnosti.  Predavanja bodo vodili  zunanji  sodelavci  z 
dolgoletnimi izkušnjami.
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11. ORGANIGRAM VEŠ NABREŽINA

ORGANIGRAM VEČSTOPENJSKE ŠOLE V NABREŽINI
6.6. KADROVSKI POGOJI ZA DELO - POSAMEZNE FUNKCIJE VZGOJITELJIC, UČITELJEV IN 
PROFESORJEV

Pov. Ravnateljica : prof. PREMOLIN 
Fulvia

ZADOLŽITEV OBMOČJE/PROJEKT
OPERATIVNA 

SPECIFIKA
REFERENT

1.SODELAVEC RVT VSE PODROČJE VeŠ VIP/URNIKI/EU/NDM RVN GABROVEC Aurora

2.SODELAVEC RVT VSE PODROČJE VeŠ VIP/URNIKI/EU/NDM RVN PURIČ Darma

NAMESTNIKI 
RAVNATELJA NA 

TERITORIJU

OV DEVIN MAZZAROLI Rossana

OV GABROVEC GRUDEN Daria

OV MAVHINJE ZERIALI Nadia

OV NABREŽINA AUBER Cinzia

OŠ DEVIN ADAMIČ Mario

OŠ NABREŽINA MIKOLJ Mirjam

COŠ ŠEMPOLAJ HROVATIN Tatjana

COŠ ZGONIK PURIČ Darma

DSŠ IGA GRUDNA IOB Stefano

SODELAVCI 
NAMESTNIKOV

OV DEVIN PERTOT Adriana

OV GABROVEC DILLI Petra

OV MAVHINJE GOMBAČ Tanja

OV NABREŽINA ANTONINI Francesca

OŠ DEVIN SCABAR Annamaria

OŠ NABREŽINA KOCJANČIČ Anita

COŠ ŠEMPOLAJ TUL Martina

COŠ ZGONIK PACOR Cristina

DSŠ GABROVEC Aurora

DSŠ IGA GRUDNA VSI RAZREDNIKI
             1. r – DANIELI Tamara
             2.A – ISKRA Lara
             2.B – KOBAL Alexia
             3.A – BREZOVEC Ester

           3.B -  GRBEC Daniel

POLNA CF RVT H, ORG in SPECIFIČNA SPOP. VSE PODROČJE VeŠ GRBEC Michel

POLNA CF RVT INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJA VSE PODROČJE VeŠ GRBEC Daniel

POLNA CF  RVT  VIP VSE PODR. VeŠ BREZOVEC Ester

POLNA CF  RVT OTROŠKI VRTCI OTROŠKI VRTCI PERTOT Adriana

ZA AVTONOMIJO IN VIP 1 OV 1 OŠ 1 NSŠ
2 SODELAVCA RVN, 9 NAMESTNIKOV, 

PO POTREBI  CF

VOLILNA KOMISIJA
Uč. ANTONI Irina, Uč. GRGIČ Dunja ,  
g.a BRISCAK Martina,  g.a COK Erica

ZA URNIKE vse OŠ IN NSŠ
PURIČ Darma (OŠ Zgonik)

KOBAL Damiana (OŠ Nabrežina)
ADAMIČ Mario (OŠ Devin)

TUL Martina (OŠ Šempolaj)
 MILIC Katja (SŠ)
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KOMISIJA ZA 
VREDNOTENJE

ZA VEŠ
DŠU: CASTELLANI Marina

UČNO OSEBJE: ADAMIČ Mario

MILIC Katja, BREZOVEC Ester 

STARŠI: REBEC Boris  in EMILI Marko

  

TUTORATI ZA OV VODENJE ŠTUDENTK ZA PRAKSO

ZA OŠ VODENJE ŠTUDENTK ZA PRAKSO

DSŠ /

ESP/RSU
ADAMIČ Mario

HROVATIN Tatjana

SKERK  Adriana

ODG. ZA VARNOST 6 dr.inž. PERISSUTTI Rudi

SIND.PREDST. RLS

PREDSTAVNIŠTVA STARŠEV

ZAVODSKI SVET

OZBIČ Mitja (OŠ ) MIKOLJ Mirjan (OŠ)

Kosmina Maja (OŠ) 

PREDSEDNIK

ADAMIČ Mario (OŠ)

DRNOVSCEK Mikela (OŠ) GABROVEC Aurora (SŠ)

REBEC Boris (OŠ) PACOR Cristina (OŠ)

AZMAN Aleksandra (OŠ) MILIC Katja (SŠ)

SIMONETA Jasna (OŠ-SŠ) 
PODPREDSEDNIK

BOLCINA Mirjam (OŠ)

IZVOLJENI PREDSTAVNIKI STARŠEV

OV  V DEVINU ITALIANO Maria Cristina

OV V GABROVCU FURLAN Ketty

OV V MAVHINJAH BERTOSSI Francesca,

COSMIDIS Teodora

OV V NABREŽINI GOLEMAC Martina

OŠ V DEVINU 1.r-GLUSCKOVA Ralitza, 2.r-Masten Tanja, 3.r-AZMAN Aleksandra, 4.r-MASTEN Lara, 5.r-DEOTTO Lia

OŠ V NABREŽINI 1.r+2.r-PASKULIN Zulejka, 3.r+4.r-MOZETIČ Alenka, 5.r-SIMONETA Jasna

COŠ V ŠEMPOLAJU
1.r-BATIGELLI Valentina, 2.r-BUKAVEC Matejka, 3.r in 5.r-KOSUTA Milena, 
4.r-REBULA Sonja

COŠ V ZGONIKU 1.r-SVETLIČ Erika, 2. in 3.r-KRAPEŽ Martina, 4.r-REBEC Boris, 5.r-VIDALI Irena

DSŠ

1.A-MILKOVIC Jasna, SEDMAK Nataša, PERTOT Nataša
2.A-KOŠUTA Katarina, KERMEZ Tanja              
2.B-CORBATTO Barbara, PIERI Bruna, BOGATEC Tamara
3.A-PETELIN Lucia, KRIZMANCIC Nataša, MAVER Elena
3.B-BEZIN Liliana, COK Barbara, DEVETAK Alenka, ŽBOGAR Dimitri

ZDRUŽENJA STARŠEV

preds. BERCE Valentina preds.  BRATOS Tanja preds. KRAPEŽ Martina

Nabrežina Šempolaj Zgonik

TAJNIŠTVO IN ADMINISTRATIVNO OSEBJE

VODJA URPRAVE FRANDOLI Nadia

ADM. SODELAVKA GUSTIN Milena

ADM. SODELAVKA BRISCAK Martina

ADM. SODELAVKA KRMEC Eva 
(STEPANCICH Martina)
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12. ZAKONSKA PODLAGA in ODREDBA

POVERJENA RAVNATELJICA Večstopenjske šole Nabrežina  prof. Fulvia Premolin 

NA PODLAGI 

Zakona št. 59/1997

OPR/DPR št.297/1994 

OPR/DPR št. 275/1999

OPR/DPR št. 89/2009

Členov 26, 27, 28 – 29  veljavne šolske VKDP (CCNL)

Glede na 25. čl. Z.Odl/D.Lvo z dne 30.03 2001, št.165, odstavki. 1.,2.,3

Glede na zakon št. 107/2015

OZIRAJOČ SE NA

1. Vsedržavne smernice za kurikulum iz leta 2012

2. Smernice in pripombe Zavodskega sveta VEŠ Nabrežina (ZAVeŠ) iz prejšnjih šolskih let

3. Na dokument in ankete samoevalvacije (INVALSI, RAV)

4. Na sklepe Zbora učnega osebja (ZUO), vsedržavne zakone in določila  

UPOŠTEVAJOČ 

- da se šolska avtonomija izrazi tudi preko triletnega načrta,VIPa3 in samoevavalvacije 

- da je slednja direktiva naloga ravnatelja po zakonu 107/2015

- da VIP3 posreduje vsebine za dosego vzgojno-didaktičnih in izobraževalnih ciljev

- da je Zbor učnega osebja razvil VIP3 v skladu z zakonom 107/2015

  

ODREJA

objavo Vzgojno-izobraževalnega projekta za triletje 2015/2018 (VIP3), ki je bil odobren 

na seji   Zbora učnega osebja dne 18.10.2016 in na seji  Zavodskega  sveta dne 18.10. 

2016.

13. PRILOGE

- Hišni red OŠ in SŠ

- Dogovor o soodgovornosti SŠ

- Kurikli OŠ in SŠ

- Projekti in dejavnosti OV

Pov. RAVNATELJICA

                Fulvia Premolin

                   Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa,
                       ki vodi postopek, v skladu z 2. odst., 3. čl. Z.Odl. 39/93
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