
 
 

 

LETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   

 
1. Status projekta (Izbrišite neustrezno besedilo): 

Poročilo je vmesno, ker projekt v prihodnjem šolskem letu nadaljujemo. 
 

 

2. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Ponikva je kul 

Leto začetka projekta: 2012/2013 

Vodja projekta: Mateja Bevc 

Prijavitelj projekta: OŠ Blaža Kocena Ponikva 

Strokovni konzulent: dr. Inge Breznik 

Prispevek strokovnega konzulenta: Svetovanje pri oblikovanju naslova in področja projekta, 

usmerjanje pri načrtovanju cilja projekta, izvajanju projekta in pisanju polletnega poročila 

Področje projekta: Poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij 

 

 
3. Člani projektne skupine: 

Andreja Ocvirk Ravnateljica, odgovorna nosilka projekta, 
zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za 
izvedbo projekta 

Mateja Bevc Vodja projekta, izdelava učnih listov, izvajanje 
pouka z uporabo učnih listov, priprava evalvacijskih 
vprašalnikov in analiza le-teh 

Franja Prezelj Izdelava učnih listov, lektoriranje, priprava 
evalvacijskih vprašalnikov 

Polona Čepin Izdelava učnih listov, lektoriranje 

Barbara Trbovc Izdelava učnih listov, izvajanje pouka z uporabo 
učnih listov, izvedba evalvacije 

Urška Gorinšek Izdelava učnih listov 

Petra Špur Izdelava učnih listov, izvajanje pouka z uporabo 
učnih listov, izvedba evalvacije 

Špela Kotnik Priprava učencev na sodelovanje pri umetniškem 
oblikovanju učnih listov 

 
 
4. Cilj projekta: 

Usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje novih znanj, vseživljenjsko učenje in 
doseganje višje kakovosti znanja ter pozitivnega odnosa do učenja. 

Pričakovani cilj inovacije je dosežen. 

 

 
 



 
5. Dosežena raven novosti rezultata: 

3. raven – razvijanje t.i. »dobre oz. odlične prakse« 

 
Učitelji so tudi v preteklosti izvajali pouk v bližnji okolici šole. Z inovacijskim projektom smo 
dosegli, da je to izvajanje pogostejše, kakovostnejše in učinkovitejše. Z dobrim 
medpredmetnim sodelovanjem, strokovno izdelanimi delovnim listi ter evalvacijo 
dosedanjega dela smo razvili odlično prakso v popolnejšo obliko.  

 
6. Uporabniki dosežene novosti: 

Učitelji v vseh triadah ter učenci v vseh razredih osnovne šole. Novost lahko uporabljajo tudi 
učitelji in učenci drugih osnovnih šol, ki bi v našem okolju izvajali ekskurzije, terensko delo ali 
dneve dejavnosti.  
 
7. Samovrednotenje novosti na osnovi ugotovitev refleksije zadnjega akcijskega 

kroga: 

Cilj inovacijskega načrta smo dosegli z izvajanjem projektnega dela in pogostejšim terenskim 
delom v lokalnem okolju. Do načrtovane novosti smo prišli z dobrim timskim delom in 
medpredmetnim sodelovanjem učiteljev, ki so na podlagi vsebin, ki jih ponuja naše okolje, iz 
učnih načrtov izbrali cilje, ki jih je mogoče v njem realizirati. Posamezni učitelji so ob 
upoštevanju didaktičnih priporočil različnih predmetov sestavili naloge in izdelali učne liste, 
prilagojene učencem posamezne triade. V okviru dni dejavnosti, terenskega in pojektnega 
učnega dela smo uporabili izdelane učne liste, izvedli preverjanje novega znanja ter 
evalvacijo na podlagi anketnega vprašalnika za učence in učitelje. Ugotovili smo, da smo z 
uvedbo novosti dosegli, da učenci v večji meri samostojno pridobivajo nova znanja, dosegajo 
višjo kakovost znanja in razvijajo bolj pozitiven odnos do učenja. 

 

 
                                                      
Odgovorni nosilec projekta 
Andreja Ocvirk 

                  Vodja projekta 
                  Mateja Bevc 

 
   
Ponikva,, 5. 6. 2013    


