
Vabljeni na srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev 

Spoštovani pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol, spoštovani starši! 

Ker se zavedamo pomembnosti vsestranskega razvoja talentov, ki so nosilni stebri naše prihodnosti, 

človeškega razvoja in napredka na številnih področjih, vas vabimo na 

SREČANJE NADARJENIH IN NJIHOVIH UČITELJEV 

z naslovom  

SPODBUJANJE NADARJENIH V USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST. 

Srečanje je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, vsem dijakom ter njihovim mentorjem in 

pedagoškim delavcem, ki delajo z nadarjenimi.  

Potekalo bo od 20. do 22. oktobra 2021 v Adriji Ankaran na Ankaranskem polotoku. 

 

 ORGANIZATORJA? UMMI, zavod za izobraževanje Koper, 

ter Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. 

KJE SE LAHKO PRIJAVIM? S spletnim obrazcem na 

www.ummi.net do ponedeljka, 31. maja 2021. 

KDO ME LAHKO PRIJAVI? Lahko se prijavite sami, lahko je 

prijavitelj šola, lahko so skrbniki ali starši. 

Delo z nadarjenimi je opredeljeno v Zakonu o OŠ (2006) in v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011), podrobneje pa v Konceptu o odkrivanju nadarjenih učencev v devetletni OŠ (1999, 2019) in 

Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (2007). 

Zakonodajne in trenutno veljavne programske podlage za obogatitvene programe in dejavnosti v 

Republiki Sloveniji so dokaj skope, specifičnih navodil najdemo le malo. Ker je v Sloveniji veliko šol, ki 

inovativno in predvsem samoiniciativno posegajo v ta proces, obstaja veliko različnih in dobrih praks 

pri delu z nadarjenimi. 

S konkretnim projektom zato želimo ozavestiti, implementirati in širiti primere dobre prakse med 

vsemi šolami ter mentorji v Sloveniji. Povezali se bomo tudi z Univerzo iz Kentuckyja (ZDA), ki že 

vrsto let izvaja tabore za nadarjene in izobraževanja za njihove mentorje, ter z ameriškim profesorem 

Diegom Klabjanom z Univerze Northwestern (ZDA), ameriškim znanstvenikom Anžetom Slosarjem, ki 

dela v Brookhaven National Laboratoy (ZDA) in je bil udeleženec našega (UMMI) tabora sprva kot 

učenec, kasneje kot mentor. 

http://www.ummi.net/


 

S projektom želimo ozavestiti, implementirati in širiti primere dobre prakse med mentorji v Sloveniji.  

Raziskali bomo uveljavljene dobre prakse, ki jih izvajajo različne institucije oz. mentorji, udeleženci pri 

projektu. Gre za pomembno socialno integracijo nadarjenih ter zadovoljevanje  temeljnih 

intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb učencev in dijakov. Ob enem bo delo temeljilo na 

kakovostnem aplikativnem znanju, ki ga bodo lahko v prihodnje pri delu z nadarjenimi učenci in dijaki 

mentorji ustrezno uporabili. 

 

 

CENA 

Kotizacija za enega udeleženca (učenec, dijak, mentor) znaša 150 EUR z DDV (v ceno je vključena 

namestitev v štiriposteljnih sobah, dva polpenziona, dodatno kosilo, material, sodelovanje na 

delavnicah, predavanja, obogatitveni program bo vožnja z barko ob slovenski obali). 

Plačilo je mogoče izvesti v dveh obrokih. Akontacijo v višini 100 EUR je treba poravnati do 

ponedeljka, 31. maja 2021, na TRR: IBAN SI56 1010 0003 8106 154 (banka Intesa San Paolo), drugi 

del plačila, 50 EUR, pa do 15. septembra 2021. Plačnik je prijavitelj (šola) ali posameznik. Račun izda 

UMMI, zavod za izobraževanje Koper, Sončna ulica 17, 6000 Koper. Davčna številka: 36370304. 

Če se ukrepi zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 zaostrijo, Vam bomo 

nakazana sredstva v celoti vrnili. 

 

 

 



PROGRAM SREČANJA 

 

GRAFIČNI PRIKAZ SREČANJA 

                                                                   

 

 

 

 



DODATNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

Za učitelje oz. mentorje smo v okviru srečanja pripravili dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

Mentorji, ki se bodo udeležili srečanja z nadarjenim učencem/dijakom ali skupino učencev/dijakov, se 

lahko predhodno udeležijo dodatnega (brezplačnega) 16-urnega strokovnega izobraževanja z izr. 

prof. dr. Mojco Kukanja Gabrijelčič, strokovnjakinjo s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive udeleženci 

izobraževanja pridobijo 1 točko. 

Z aktivno udeležbo na strokovnem posvetu, ki bo potekal ob zaključku srečanja (z inovativno 

predstavitvijo rezultatov dela na srečanju), lahko sodelujoči mentorji v skladu s Pravilnikom pridobijo 

še dodatni 2 točki.  

Več informacij na: točka za nadarjene - Univerza na Primorskem - Pedagoška fakulteta (upr.si)   

Ob zaključku srečanja mentorji prejmejo potrdilo, ki ga lahko uveljavljajo za napredovanje v naziv. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Če želite vplivati na razvoj naših mladih upov in si želite prejeti dodatne informacije, pišite oz. 

pokličite: 

- Andreja Perčič, splošne informacije CVŽU UP PEF,  

andreja.sopic@pef.upr.si, tel.: (05) 663 12 57; 

- Marija Mahne, programski vodja UMMI, splošne organizacijske informacije,  

marija_seni@t-2.net; GSM: 031 316 221; 

- Lovrenc Habe, organizacijske informacije UMMI,  

lovrenc.habe@ksk.si; GSM: 030 394 894; 

- Mojca Kukanja Gabrijelčič, strokovne informacije UP PEF,  

mojca.k.gabrijelcic@pef.upr.si; GSM: 031 707 131. 

 

 

Veselimo se druženja z Vami in našimi mladimi upi. 
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