
AKCIJSKI NAČRT INOVACIJSKEGA PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2016/17     
 

AKCIJSKI NAČRT za šolsko leto __2016/17____ 
IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV 
CILJEV: 

Kaže se vse večja potreba po znanju tujega jezika, ne samo razvijanje jezikovnih kompetenc, ampak tudi znanje 
tujega jezika na različnih področjih, naravoslovnih in družboslovnih. Poleg dvojezičnega izobraževanje se pojavlja 
zanimanje za večjezičnost.  

CILJ 1 (Kaj želimo izboljšati, uresničiti?): razviti večjezično zmožnost dijaka 
 DEJAVNOSTI   NOSILEC DEJAVNOSTI  VKLJUČENI V DEJAVNOST  ROKI ZA IZVEDBO 

DEJAVNOSTI 

1. akcijski krog - končna evalvacija dela v preteklem šolskem letu in 
posnetek stanja; 
- načrtovanje dela v timu za inovacijski projekt 

vodja projekta ter 
ravnateljica 

vsi učitelji, ki sodelujejo pri 
načrtovanju in izvedbi 
projekta 

31. 8. 2016 

2. akcijski krog - izvajanje in zbiranje podatkov: 
Povezave:  
1. letnik Gimnazije: MAT/ANG/NEM, KEM/ANG/NEM 
2. letnik Gimnazije:  
PSI/ANG/NEM, FIZ/ANG/NEM 
3. letnik Gimnazije: ZGO/ANG/NEM 
( v vsakem letniku učitelj tujega jezika temu nameni 20 ur v 
letni pripravi) 

1. letnik: Renata 
Halász in Zorka 
Gergar 
2. letnik: Sandra Vida, 
Zorka Gergar 
3. letnik: Renata 
Halász, Zorka Gergar 

1. letnik: Sandra Sabo, 
Natalija Pavoševič Žoldoš 
2. letnik: Silvija Kolarič, 
Daniel Bernad 
3. letnik: Bernadetta 
Horváth 
 
in dijaki  

1. 6. 2017 

3. akcijski krog - vrednotenje in samovrednotenje Renata Halász, Zorka 
Gergar, Sandra Vida 

vsi učitelji projekta in 
dijaki 

23. 6. 2017 

MERILA 
(PODATKI) 

Motiviranost dijakov za projekt, povezovanje in razumevanje snovi, kompleksno znanje, uporabno znanje, raba virov, interes za 
aktualne teme, aktivnost dijakov pri pouku in izven.  

UPORABA 
UGOTOVITEV 

Na podlagi sprotnega/končnega opazovanja in preverjanja bomo ugotavljali, ali so naše dejavnosti za dosego cilja ustrezne. 

VAROVANJE PODATKOV in PREDSTAVITEV UGOTOVITEV IZBOLJŠAV  

VAROVANJE IN 
DOSTOPNOST 
PODATKOV  

Dostop do podatkov bo omejen v skladu z varovanjem osebnih podatkov . 

PREDSTAVITEV 
UGOTOVITEV 

Učitelji bodo svoje ugotovitve zbrali in predstavili v projektnem timu, ki bo nato poročal še na ravni šole. Ugotovitve bodo 
predstavljene v poročilih, svetu šole in svetu staršev. 

 


