
 
POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 

   
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Ponikva je kul 

Leto začetka projekta: 2012/2013 

Vodja projekta: Mateja Bevc 

Konzulent: dr. Natalija Komljanc 

 
2. Aktualno raziskovalno vprašanje = 

Kako z novimi učnimi okolji in drugačnimi učnimi pristopi izboljšati kvaliteto pouka in ustvariti 
pogoje za pridobivanje bolj kakovostnega, vseživljenjskega znanja in pozitivnega odnosa do 
učenja. 
 
3. Cilj projekta = 

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

 
4. Kratek opis zadnjega akcijskega kroga (AR): 

Evalvacija aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta v 
preteklem šolskem letu. Načrtovanje novih aktivnosti in 
pridobivanje novih znanj s področja medpredmetnega 
izvajanja pouka in dela z učenci z učno-vzgojnimi težavami. 
Organizacija in izvedba novih aktivnosti (Projekt 
ABRAKADABRA - izvedba pouka v novih učnih okoljih, ki 
omogočajo fleksibilno in medpredmetno izvajanje pouka ter 
uvajanje drugačnih učnih strategij, s poudarkom na aktivnem 
vključevanju učencev v načrtovanje in izvajanje pouka ter na 
medgeneracijskem sodelovanju). Predstavitev aktivnosti in 
dosežkov projekta strokovnim delavcem, spodbujanje 
sodelavcev k aktivnemu vključevanju v projekt. 

 

 
5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Sprememba učnega okolja omogoča izvajanje drugačnih oblik pouka in metod poučevanja, 
ki motivirajo učence, še posebej tiste, ki so pri pouku v razredu manj aktivni oz. imajo učno-
vzgojne težave. Vključevanje učencev v načrtovanje in izvajanje pouka ima pozitivne učnike 
na kvaliteto znanja in na odnos do učenja.  
 
6. Za dosego cilja potrebujem pomoč (obkroži):    DA  

Kako nekatere aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta v popoldanskem ali večernem času, 
vključiti v reden pouk?  

Uporabljeni viri: 
A. Širec, K. Arzenšek, S. Deutsch, V. Košpenda, V. Kumer, J. Laco, N. Lamut, J. Lazar: 

Medpredmetno povezovanje kot strategija za kakovostno učenje učencev v osnovni šoli, Vodenje v 

vzgoji in izobraževanju, letnik 9, številka 1, ŠR 2011. 

 

                                          
 



                INOVACIJSKI PROJEKTI 
                polletno poročilo 
__________________________________________________________________________ 
 
Odgovorni nosilec projekta 
Andreja Ocvirk 
 

Vodja projekta 
Mateja Bevc 

 
 
Kraj in datum: 
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