
 

POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
 
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Slomšek je kul – predstavitev pomena kulturno-zgodovinske osebnosti 
kraja Ponikve 

Leto začetka projekta: 2012 

Vodja projekta: Mateja Bevc 

Prijavitelj projekta: OŠ Blaža Kocena Ponikva 

Strokovni konzulent: dr. Inge Breznik 

Področje projekta: Poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij 
 
 
2. Raziskovalno vprašanje: 

Kako približati Antona Martina Slomška različnim interesnim skupinam malo drugače? 
 
 
3. Cilj projekta: 

- popestritev vzgojno-izobraževalnega procesa ter vključevanje aktivnih metod in oblik dela;  

- predstavitev učnih poti in izdelava učnih listov, prilagojenih razvojni stopnji učencev prve, druge in 
tretje triade; 

- povezovanje različnih področij (slovenščina, zgodovina, geografija, naravoslovje, matematika, 
glasba, likovna vzgoja…);  

- priprava učencev na vodenje manjših šolskih skupin;  povezovanje z lokalnim turističnim društvom 

 

4. Opis dosedanjih aktivnosti: 

Načrtovanje aktivnosti za doseganje zastavljenih 
ciljev. Zbiranje učnih ciljev iz učnih načrtov različnih 
predmetnih področij, ki jih lahko realiziramo na učni 
poti, ter priprava različnih tipov nalog (poudarek na 
medpredmetnem sodelovanju in vseživljenjskem 
učenju). Evalvacija, zbiranje mnenj učencev o takšni 
obliki učenja.  

 
 

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Terenske oblike in metode dela imajo učenci radi. Gre za izkustveno učenje, ki omogoča 
učencem lažje razumevanje vsebin, prav tako so učenci, ki jih je za te vsebine sicer težje 
pripraviti k aktivnemu sodelovanju, bolj motivirani za učenje. Gre za zelo dobro 
medpredmetno sodelovanje in sodelovanje s turističnim društvom ter prebivalci, ki živijo 
ob učni poti in iščejo možnosti za uveljavljanje svoje dejavnosti.  

 
 
6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja: 

Svetovanje glede ustreznosti oblikovanja ciljev. 



                INOVACIJSKI PROJEKTI 
                polletno poročilo 
__________________________________________________________________________ 

Možnost dodajanja članov projektne skupine. 

Pridobitev finančnih sredstev za izdajo in oblikovanje grafične podobe in knjižice z 
zbranimi učnimi cilji, učnimi listi ter rešitvami za mentorje. 

 
     Svetovanje glede možnosti za pridobitev pravic za kopiranje učnih listov različnim        
     skupinam, ki bodo obiskale učno pot.  
 
 
7. Viri: 

Učni načrti za različna predmetna področja. 

Dr. Ana Vovk Korže, Tomislav Golob: Učne poti po Ponikvi, TOD, 2010. 
                                          
 
 
Odgovorni nosilec projekta 
Andreja Ocvirk 

Vodja projekta 
Mateja Bevc 
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