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Dnevni red
 Uvod: Delo z nadarjenimi dijaki v Sloveniji (mag. Ivan Lorenčič)

 Razpis MIZŠ „Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni 
orientaciji za nadarjene“ 2017 - 2020 (mag. Ivan Lorenčič, dr. Marko Ivanišin)

 Projekt RaST (mag. Ivan Lorenčič, dr. Marko Ivanišin) 

 Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene na srednjih šolah 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija (dr. Marko Ivanišin) 

 Razno projekt RaST



Uvod: Delo z nadarjenimi dijaki v Sloveniji

 koncept dela z nadarjenimi ni bil posodobljen od leta 2007

 štipendiranje nadarjenih

 ni vzpostavljenega modela dela z nadarjenimi

 ni sistemsko zagotovljenega financiranja za delo z nadarjenimi

 ni ustreznega sistema izobraževanja učiteljev in mentorjev

 ni sistematične ponudbe programov za nadarjene 



Razpis „SPOU“ 2017 - 2020 
 Cilj: razviti prenosljiv model za delo z nadarjenimi

 Zahteve:

 ustvariti „središče“ in podporno okolje za delo z nadarjenimi 

 razviti kriterije „izkazane nadarjenosti“ in IND-e  

 z javnimi pozivi vključiti vsaj 37 srednjih šol in 740 dijakov (v krVS)

 izvesti strokovna srečanja (2 v krVS, 2 v krZS)

 porabiti 927.500 € po Navodilih MIZŠ in EU



Projekt RaST (Razvojno središče talentov)
 dr. Marko Ivanišin, vodja (polni delovni čas) 

 vsebinska in organizacijska zasnova

 usklajevanje z izvajalci aktivnosti in storitev 

 finančni načrt

 marko.ivanisin@druga.si

 Nataša Kostanjevec, sodelavka (polovični delovni čas)
 prijave dijakov

 baze podatkov (kontakti šol)

 finančna poročila

 natasa.kostanjevec@druga.si

 Telefon: 02 330 44 60 
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Javni poziv za (so)financiranje 

aktivnosti na šolah

Pregled poziva na projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti (sproti sprašujte!):

 Prijava aktivnosti (šola jih lahko prijavi več; zaključek vseh do 31.8.2018) 

 Vključeni dijaki („preverjeno“ in evidentirano nadarjeni)

 Financiranje in poročanje

 Pogodba in sodelovanje RaST – šole

Rok prijave: 9. 3. 2018
projekt RaST



Razno
 Vprašanja, predlogi, graje, pohvale?
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Hvala za vaš čas in pozornost!
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