
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja �loveških virov v obdobju 2007-2013, razvojne 
prioritete: Razvoj �loveških virov in vseživljenjsko u�enje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in 
u�inkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
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Posodobitev gimnazije: 
Posodobitev u�nih na�rtov 

 
 
Glavni namen projekta je uresni�evati na�ela in cilje posodabljanja u�nih na�rtov ter uvajati 
novosti posodobljenih u�nih na�rtov v prakso.  
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• razvijati sodobne didakti�ne pristope k u�enju in pou�evanju;  
• razvijati kompeten�ni pristop (dejavnosti za razvoj kompetenc);  
• na ravni predmetov in podro�ij uresni�evati izbirnost, ki je opredeljena v u�nih 

na�rtih;  
• v okviru konceptualnih novosti posodobljenih u�nih na�rtov razvijati pristope v 

zvezi s procesi preverjanja in ocenjevanja znanja (ocenjevanje kompleksnih 
znanj, pri�akovani rezultati);  

• povezovanje predmetov in disciplin;  
• vklju�evanje tem s podro�ja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 
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1. izobraževanje (strokovna sre�anja z ravnatelji in izobraževanje u�iteljev); 
2. razvoj didakti�nih gradiv in priprava primerov dobre prakse; 
3. spremljava pouka. 

 
Teme za izobraževanje u�iteljev so vsebinsko povezane z razvojem predmetnih podro�ij, 
specialnih didaktik v povezavi s splošno didaktiko ter s profesionalno vlogo u�itelja. Samo 
izobraževanje bo potekalo prek seminarjev, strokovnih posvetov, spletnih u�ilnic idr. Nadalje 
na�rtujemo spremljavo pouka z vidika realizacije (novosti) posodobljenih u�nih na�rtov 
(preizkušanje novosti v u�nem procesu, hospitacije – opazovanje procesa, samoevalvacija, 
refleksija izvedenih aktivnosti) ter razvoj didakti�nih gradiv.  
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• uporabo spletnih u�ilnic za hitrejši pretok informacij in primerov dobre prakse, 
• preizkušanje didakti�nih gradiv (mentorski u�itelji), 
• pripravo primerov dobre prakse (mentorski u�itelji), 
• spodbujati delovanje in povezovanje predmetnih aktivov na šoli, 
• spodbujati informatizacijo izobraževanja in vklju�evanje sodobnih medijev, 
• spodbujati timsko delo in medsebojno sodelovanje u�iteljev in dijakov. 

 
Za uvajanje novosti posodobljenih u�nih na�rtov so imenovane predmetne razvojne skupine 
(PRS), ustanovljena je tudi mentorska mreža u�iteljev.  
 
V šolskem letu 2008/09 za vsa predmetna podro�ja na�rtujemo 16-urno izobraževanje 
u�iteljev. Programi izobraževanj bodo med drugim objavljeni tudi v spletnih u�ilnicah Zavoda 
RS za šolstvo po posameznih predmetih. 
 
 
Pripravila 
Dr. Amalija Žakelj, vodja projekta 


