
 
LETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 

   
 
1. Status projekta (Izbrišite neustrezno besedilo): 

Poročilo je končno, ker projekta v prihodnjem šolskem letu ne 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, Ponikva 29 a, 3232 Ponikva 

Strokovni konzulent: dr. Natalija Komljanc 

Prispevek strokovnega konzulenta: Svetovalna storitev: Odprti kurikulum 

 
3. Člani projektne skupine: 

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

Mateja Bevc Vodja projekta, akcijsko raziskovanje - 
načrtovanje, izvajanje in evalvacija dejavnosti, 
snovanje novosti in izboljšav, koordiniranje 
dejavnosti, predstavitev projekta strokovnim 
delavcem. 
 

Franja Prezelj 
 

Akcijsko raziskovanje - načrtovanje, izvajanje in 
evalvacija dejavnosti, razvijanje idej, snovanje 
novosti in izboljšav. 
 

Petra Špur 
 
 

Akcijsko raziskovanje - načrtovanje, izvajanje in 
evalvacija dejavnosti, razvijanje idej, snovanje 
novosti in izboljšav. 
 

Andrej Podgoršek Akcijsko raziskovanje - načrtovanje, izvajanje in 
evalvacija dejavnosti, računalniška obdelava 
gradiva, oblikovanje spletne strani. 
 

 
 
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: 

Dosegli smo 4. raven novosti. 
 
Z vključitvijo učencev v načrtovanje in izvajanje pouka v odprtem učnem okolju, s 
povezovanjem različnih generacij (učenci različnih starosti, starši in stari starši) ter z 
uvajanjem novih oblik in metod dela, smo v pouk vnesli nov pedagoški element, ki 
vpliva na večjo samostojnost učencev pri pridobivanju znanja, njihovo znanje je 
kakovostnejše, odnos do učenja pa se je izboljšal. 
 
6. Uporabniki dosežene novosti: 

Inovacijo lahko uporabijo učitelji na naši ali drugih šolah, ki iščejo možnosti za 
izvajanje pouka v učnem okolju, ki motivira učence in omogoča vseživljenjsko učenje. 
Inovacijo lahko uporabijo pri izvajanju interdisciplinarnega pouka v naravi, kot so 
terensko delo, ekskurzije, dnevi dejavnosti ipd. 
 
 
7. Samovrednotenje novosti na osnovi ugotovitev refleksije zadnjega 

akcijskega kroga: 

Cilj inovacijskega projekta smo dosegli s timskim delom in dobro načrtovanim 
interdisciplinarnim poukom, ki smo ga izvedli v odprtem in spremenjenem učnem 
okolju (orientacijski pohod, pouk po učnih poteh v okviru Kocenove sobote z 
iskanjem skritega zaklada). Učenci so v naravi bolj motivirani za aktivno sodelovanje, 
pouk je bolj sproščen in učinkovit, znanje pa trajnejše. Z vključitvijo učencev v 
načrtovanje in izvajanje pouka ter medgeneracijskim povezovanjem učencev (učenci 
tretje triade so sodelovali z učenci prve triade pri organizaciji in izvedbi pouka v 
naravi - iskanje skritega zaklada) smo na šoli uvedli novost, s katero smo dosegli 
višjo kakovost znanja, prav tako pa so učenci pridobivali mnoge socialne veščine, ki 
jih pri običajnem pouku v učilnicah težje pridobijo. Nove oblike učenja so vplivale tudi 
na izboljšanje odnosa do sošolcev, učiteljev in učenja mnogih učencev s specifičnimi 
učnimi in vedenjskimi težavami.  
 
S poukom v večernih urah (projekt Abrakadabra) smo dosegli večjo motivacijo pri 
učencih, višjo raven medpredmetnega povezovanja, vseživljenjskega in trajnejšega 
znanja. 
 
                                                      
Odgovorni nosilec projekta 
Ocvirk Andreja 

                  Vodja projekta 
                  Bevc Mateja 

 
   
Ponikva, 6. 7. 2016    


