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Ključni namen povezovanja in sodelovanja 
med učitelji (strokovnimi delavci VIZ) 



- Tandem učiteljice, razredničarke 1. razreda, in 2. 
strokovne delavke v 1. razredu

- Učiteljica razredničarka + strokovni delavci v PDB 
(oz. RaP)

- Učiteljica razredničarka + ostali učitelji, ki 
poučujejo učence (npr. učitelj-ica TJ)

- Strokovne skupine (aktivi) razrednih učiteljev 
(učiteljice, ki poučujejo v oddelkih istega razreda; 
učiteljice, ki poučujejo v istem VIO)

- Strokovne skupine razrednih in predmetnih 
učiteljev-ic (vertikalni predmetni aktivi)

- Vodenje ali članstvo v šolskih projektnih timih (ob 
vključenosti v projekte, razvojne naloge) 

- Članstvo v razvojnem timu šole

Učitelj-ica razrednega pouka sodeluje v raznolikih strokovnih 
skupinah/timih na šoli:

Medpredmetno 
načrtovanje in 

poučevanje

Nadgrajevanje in 
dopolnjevanje 
obveznega in 

razširjenega programa

Razvijanja ključnih 
veščin/pismenosti/kompetenc 

na ravni šole

Razvojna naravnanost in 
vpeljevanje sprememb

ra



1. raven: MEDSEBOJNA IZMENJAVA INFORMACIJ med učitelji, ki 
poučujejo v istem razredu ali učiteljev, ki poučujejo predmet po 
vertikali  (vpogled v predznanje učencev, vpogled v vrste dejavnosti 
in didaktične pristope …)

2. raven: TIMSKO (medpredmetno) NAČRTOVANJE in 
usklajevanje dejavnosti za posamezen razred 

4. raven: TIMSKO OBLIKOVANJE NAČRTA na 
ravni VIZ za sistematično nadgrajevanje ključnih 
znanj/spretnosti/veščin PO VERTIKALI

3. raven: TIMSKO (medpredmetno) 
NAČRTOVANJE in POUČEVANJE dejavnosti



IZHODIŠČE 
za skupno 
načrtovanje 
in izvajanje

Vsebinski cilji

• Horizontalno povezovanje vsebin (med predmeti) 

• Vertikalno nadgrajevanje vsebinskih konceptov

Procesna znanja

• Razvijanje pismenosti: bralne, matematične, naravoslovne, 
digitalne …

• Razvijanje ključnih vseživljenjskih veščin (prečnih veščin): 
kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, sodelovanja, 
komuniciranja ...

• Učenje učenja in samoregulacija

• Zmožnost reševanja problemov in odločanja

• …

Dejavnosti

• Terensko delo

• Projektni dnevi

• Naravoslovni, tehniški dnevi…

• …



Uspešnost (pogostost in kakovost) medpredmetnega 
povezovanja in sodelovanja učiteljev je pogojena z:

• Stališči oz. prepričanji učiteljev, da medpredmetni 
pristop pri poučevanju zagotavlja bolj kakovostno 
znanje učencev (da je vredno).

• Pripravljenostjo in usposobljenostjo učiteljev za 
timsko delo.

• Sposobnostjo »izstopanja« iz okvirov predmeta 
(predmetnih vsebin) ter osredotočenje na razvijanje 
vseživljenjskih znanj.

• Fleksibilno organizacijo pouka.



Kaj pridobijo učenci z medpredmetnim 
sodelovanjem učiteljev? Zakaj je vredno?

• bolj poglobljeno razumevanje in celostno učenje;

• sistematično in načrtno razvijanje ključnih 
vseživljenjskih znanj in veščin;

• osmišljanje učenja (avtentično učenje, problemski 
pristop) in posledično večja motivacija za učenje; 

• lažje povezovanje in manjša »razdrobljenost« znanj ; 

• manj nejasnosti zaradi obravnave podobnih ali istih 
vsebin pri različnih predmetih (v različnih obdobjih, z 
različnim pristopom, različno terminologijo…);

• bolj racionalna izraba časa, 

• zmanjša se obremenjenost učencev …



Vertikalno nadgrajevanje veščin/ pismenosti /kompetenc po vertikali

V projektu NA-MA POTI in OBJEM oblikovani gradniki, podgradniki in opisniki za 
posamezne pismenosti po vertikali



Ključni namen povezovanja in sodelovanja 
med učitelji (strokovnimi delavci VIZ) 



Učenje v učeči se skupnosti

Raziskave kažejo, da se z vidika 
prenosa znanja v prakso 

izkazuje kot učinkovitejše 
učenje s kolegialnim 

podpiranjem v učečih se 
skupnostih od klasičnih 

usposabljanj, ki se jih 
udeležujejo posamezni učitelji 

(simpozijev, seminarjev, 
delavnic in podobno). 



Učitelji se učimo drug od drugega 
in drug z drugim s/z:

predstavitvami primerov iz prakse in 
izmenjavo izkušenj

kolegialnimi hospitacijami 

 s strokovnimi pogovori, namenjenimi npr: 
- razreševanju dilem iz prakse,

- skupnemu učenju iz strokovnih virov,

- analizi zbranih podatkov oz. dokazov ob 
raziskovanju prakse … 

itd.
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