
 

POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   
  
1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Tujejezični vertikalček 

Leto začetka projekta: 2016 

Vodja projekta: Laura Kerin Jevtič 

Prijavitelj projekta: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova 1, 3000 Celje 

Strokovni konzulent: dr. Mihaela Brumen 

Povezava na spletni naslov, kjer je IP predstavljen: www.gcc.si 

 
 
2. Raziskovalno vprašanje: 

Kako lahko s povezovanjem učiteljev strokovnih predmetov v srednjem strokovnem 
programu predšolska vzgoja načrtujemo cilje in vsebine za novo oblikovani modul tuji jezik 
za otroka z elementi integracije? 
 
 
3. Cilj projekta: 

- uspešno načrtovanje ciljev in vsebin za nov modul v srednjem strokovnem 
izobraževanju predšolska vzgoja – tuji jezik za otroka z elementi integracije (TJO) 

- smiselna in kvalitetna vpeljava novega predmeta TJO v tretji letnik programa 
predšolska vzgoja in kasneje izbirnega modula Tuji jezik za otroka v četrti letnik 

- spodbujanje medpredmetnega povezovanja in vpeljava elementov integracije v tretji 
in kasneje četrti letnik predšolske vzgoje v okviru strokovnih predmetov in modulov (tuji 
jezik za otroka, matematika za otroka, jezikovno izražanje otrok, naravoslovje za otroka, 
družboslovje za otroka, ples, likovna umetnost) 

 
 
4. Opis dosedanjih aktivnosti: 

V šolskem letu 2016/17 smo predmet Tuji jezik za otroka 
(TJO) pričeli izvajati po medpredmetno oblikovanem 
programu. Prilagodili in oblikovali smo vsebine, ki se 
najtesneje povezujejo z MOT (matematika za otroka) in 
NOT (naravoslovje za otroke), sicer pa z vsemi predmeti. 
Poleg tega, se uspešno povezujemo z zunanjimi 
sodelavci,ki v vrtcih in prvem razredu OŠ izvajajo 
poučevanje.V okviru TJO pripravljajo delavnice za naše 
dijake. Na delavnicah prikažejo svoje pristope k poučevanju 
TJ. V pripravi je program za izbirni predmet v četrtem 
letniku.  

 

 
5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve: 

Medpretmetno oblikovane vsebine so bile uspešno obravnavane in cilji programa 
predmeta doseženi. Ugotavljamo, da bi bilo smiselno predmet razširiti oz nadgraditi, zato 
smo se odločili s predmetom nadaljevati v četrtem letniku, v izbirni obliki. To nam bo 
omogočilo ne le vzpostaviti vertikalo, temveč tudi bolj kvalitetno doseganje zastavljenih 
ciljev predmeta TJO. Predmet namreč ne prinaša le novih vsebin, temveč ponuja 



                INOVACIJSKI PROJEKTI 
                polletno poročilo 
__________________________________________________________________________ 

priložnosti za razvoj transverzalnih zmožnosti in znanj. V skladu s tem, predlagamo, da se 
tretji cilj dopolni:  

- spodbujanje medpredmetnega povezovanja ter transverzalnih zmožnosti in vpeljava 
elementov integracije v tretji in kasneje četrti letnik predšolske vzgoje v okviru strokovnih 
predmetov in modulov (tuji jezik za otroka, matematika za otroka, jezikovno izražanje 
otrok, naravoslovje za otroka, družboslovje za otroka, ples, likovna umetnost) 

 
 
6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja: 

V veliko pomoč je predvsem pripravljenost za sodelovanje vseh vpletenih – vodstva šole, 
kolegov na šoli in zunanjih sodelavcev. V kolikor bo želja po medsebojnem sodelovanju in 
strokovnem poglabljanju ostala, bomo potrebovali več strokovne podpore, ki jo bomo 
iskali pri konzulentki in na strokovnih usposabljanjih.  
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Odgovorni nosilec projekta 
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Vodja projekta 
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