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Ljutomer, 15. 11. 2016 

 

DEJAVNOSTI PRI PROJEKTU POPESTRIMO ŠOLO 

Dejavnosti bodo potekale skozi vseh pet let, in sicer pred poukom, v času pouka, po pouku 
ter včasih tudi ob sobotah in v času počitnic.  Učenci, ki želijo sodelovati pri določeni 
dejavnosti, se lahko prijavijo pri meni. Za urnik izvajanja dejavnosti pa se bomo sproti 
dogovarjali.  
 

1. DEJAVNOST: UVAJANJE INOVATIVNIH PRISTOPOV IN OBLIK DELA ZA 

NADARJENE UČENCE 

Učenci, ki so močni na jezikovnem in/ali drugih učnih področjih, jezikovne in druge 

zmožnosti nadgrajujejo preko izvajanja aktivnosti, ki presegajo kurikulum.  

 Učenci delajo z literaturo, filmom in drugimi mediji.  

 Izdelajo in urejajo predstavitveno spletno stran v slovenščini in angleščini.  

 Prevajajo promocijska gradiva šole idr.  

 Vključujejo se v načrtovane sobotne ali popoldanske šole, podjetniške tabore, noči 

branja v angleščini in slovenščini. 

 Starejši učenci so tutorji mlajšim učencem in jim berejo v maternem ter v angleškem 

jeziku. 

 Izvajajo debate v tujem jeziku o njim znanih temah. 

 Dramatizirajo besedila v angleščini in slovenščini ter letno izvedejo vsaj eno javno 

predstavo (v okviru predstavitve projekta staršem).  

 Multiplikator učencem nudi pomoč pri pripravi na tekmovanja (Tekmovanje iz 

slovenščine za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz znanja angleščine, angleška 

bralna značka).  

 Sodelujejo s šolo (oz. učenci ali vsaj enim oddelkom) iz angleškega govornega 

področja in si z njimi pisno ter preko uporabe IKT tehnologije, interneta, programa 

Skype izmenjujejo izkušnje, informacije ipd.  

 Organizacija medsebojnega učenja maternih jezikov (učenci iz angleškega 

govornega področja naše učence učijo angleščine, naši učenci pa njih slovenskega 

jezika – npr. vsebine, ki jih potrebuješ kot obiskovalec naše dežele, osnovno 

besedišče in temeljno znanje o naši domovini, kulturi, zgodovini …). 

 Izvajajo aktivnosti v sodelovanju z gospodarsko družbo, javnim zavodom in 

nevladno organizacijo ter tako pridobivajo izkušnje v okviru kulturnega programa in 

gospodarskih dejavnostih. 
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2. DEJAVNOST: TUTORSTVO UČENCEM S PRIMANJKLJAJI IN UČENCEM 

TUJCEM 

 Multiplikator nudi pomoč učencem s težavami pri učenju zaradi slabšega razumevanja, 
šibkega besedišča (individualno dela z učenci, nudi pomoč pri razlagi besed, izgovoru, 
zapisu besed in stavkov, spodbuja komunikacijo). 
 

 Multiplikator je tutor učiteljem in učencem (1.– 9. razred) pri učenju slovenščine in 

angleščine.   

 Pomaga učencem iz drugih jezikovnih področij, ki so vključeni v naš vzgojno-

izobraževalni sistem, pri učenju slovenskega jezika in angleščine ter pri razvijanju 

strategij učenja na drugih predmetnih področjih. 

 

 

3. DEJAVNOST: UČENJE UČENJA NA NIVOJU CELOTNE ŠOLE 

 Multiplikator je usmerjevalec pri samostojnem učenju in opolnomočenju učencev za 

načrtovanje lastnega učenja, tudi s pomočjo portfolia učenca. 

 Učenci spoznavajo svoj učni cilj in razvijajo sebi najustreznejše učne strategije. 

 Učenci spoznavajo različne tehnike dela z literaturo in učenja iz besedil (tako pri 

materinščini kot pri angleščini); razvijajo zmožnost samostojnega učenja in 

zmožnost sodelovalnega učenja (dialogi, preverjanje znanja …). 

 Učenci ozaveščajo svoja močna področja; multiplikator jih usmerja in spodbuja k 

tistim aktivnostim, kjer lahko svoja močna področja še razvijajo in jih soočajo s 

svojimi poklicnimi aspiracijami.  

 Uvajajo se elementi formativnega spremljanja napredka. 

 

 


