
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Preglednica metodoloških in vsebinskih/tematskih aktivnostih v projektu:  
Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov  
– Podpora šolam pri vpeljevanju sprememb za leto 2008 in 2009 

 
Datum Aktivnost Ciljna skupina Število 

udeležencev 
Tema 

 
Vabilo Gradivo 

2009       
23. in 24. 01. 
30. in 31. 01. 

Zagonski seminar Projektni timi (ali ŠRT-ji) šol, 
zainteresiranih za temo Sodelovalno 

in timsko poučevanje 

200 Sodelovalno in timsko 
poučevanje 

  

marec Začetni seminar Projektni timi šol, zainteresiranih za 
temo Kurikularne (medpredmetne 

povezave) 

100 Kurikularne 
(medpredmetne) 

povezave 

  

januar Nadaljevalni 
seminar 

PT   50  Medijska vzgoja-film   

marec Nadaljevalni 
seminar 

PT 200 Sodelovalno in timsko 
poučevanje 

  

april Nadaljevalni 
seminar 

ŠRT ali PT šol DP in EO (pilotne 
šole?) 

  80 Kurikularne 
(medpredmetne) 

povezave 

  

april Nadaljevalni 
seminar 

PT   50 Medijska vzgoja – film 
in AV kultura 
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april Vzdrževalni 

seminar (regijska 
izvedba – mreže) 

ŠRT 36 šol (razen DP in EO) 170 Kritično prijateljevanje, 
refleksija in evalvacija 

  

maj Začetni seminar PT 100 Aktivne oblike in 
metode pouka (npr. 

projektni pristop, 
sodelovalno učenje …) 

  

Konec junija Predstavitev 
primerov dobre 

prakse 

Predstavniki ŠRT, PT, izbrani 
učitelji 

250 PFESTIVAL 
PRIMEROV DOBRE 

PRAKSE 

  

avgust Začetni seminar PT (ali ŠRT)   50 Avtentični pouk   
avgust Nadaljevalni 

seminar 
PT 100 Kurikularne 

(medpredmetne) 
povezave 

  

september Nadaljevalni 
seminar 

PT 100 Aktivne oblike in 
metode … 

  

 Začetni seminar PT   50 Preverjanje in 
ocenjevanje 

  

 
Opomba: kjer so datumi le okvirni (umestitev v mesec), je možna sprememba. Možne so tudi umestitve novih tem, če se bo izkazala potreba ali druge 
               zamenjave.  
Šole lahko individualno naročajo multiplikatorske seminarje oz. tematske konference na razpisane teme, po izvedbah zagonskih seminarjev pa možno 
tudi naročilo multiplikatorskih tematskih konferenc na novo uvedene teme: npr. sodelovalno in timsko poučevanje, kurikularne (medpredmetne) 
povezave in avtentični pouk.  
 
V prihodnjih šolskih letih pa nameravamo na iste teme razpisati tudi redna usposabljanja zainteresiranih učiteljev (Katalog stalnega strokovnega 
spopolnjevanja). 

 
Legenda:  
ŠRT …  šolski razvojni tim 
PT …  projektni tim 
EO …  Evropski oddelki 
DP …  didaktična prenova 


