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Razlogi ZA: Razlogi PROTI:

Moja odločitev:

Ali naj učitelj izkoristi svojo moč in da 
vsakemu učencu v razredu glas?  Zakaj?



Učiteljeva moč - glas učitelja (avtonomija?!)

Ali želim spremembe?



Učenčeva moč – učenčev glas

-pravična vključenost
-zagotovljena primerna aktivnost
-lastna odgovornost
-primerna komunikacija
-pozitivni odnosi, sodelovanje
-lasten trud, vztrajnost
-zmožnost načrtovanja
-zmožnost dokazovanja
-zdrava kritičnost
-večja motivacija

Da sami 

sebi 

postanejo 

dobri 

sopotniki.



Preverjanje predznanja.

Učencem jasni nameni 
učenja.

Kaj?                       Zakaj?

Učencem jasni kriteriji 
uspešnosti.

Kako bom vedel, da sem 

uspešen?

Dejavnosti

Dokazi

Povratne informacije

Refleksije, samorefleksije



Nameni učenja in kriteriji uspešnosti –
osnova za glas učenca



Bralna postelja v šoli in doma



Plavalno opismenjevanje

Učenje plavanja je zahteven in dolgotrajen proces, ki od učenca zahteva
ogromno energije, vztrajnosti in poguma. Dober učitelj plavanja mora ustvariti
pozitivno učno razpoloženje z uporabo različnih in primernih načinov učenja.
Da vse to doseže, mora biti strokovno izobražen, ustvarjalen, imeti mora
primerne osebnoste lastnosti in sposobnosti. Poleg tega se mora zavedati, da
je v očeh učencev razumevajoč, potrpežljiv, prijeten in obziren učitelj. (Kapus,
2002)

PREDNOSTI RAZREDNEGA UČITELJA:
• Poznavanje učencev iz vsakodnevnega poučevanja
• Zaupanje otrok 
• Spodbude, pohvale, sprotna PI



1. razred



2. razred PLAVALNA KNJIŽICA UČENCA



Kako mi gre?



Začetek

Konec

Kje sem?

Kako 

napredujem?

Kje sem? 



Samopresoja in PI

SOŠOLEC

STARŠI

UČITELJICA

SAMOPRESOJA



3. razred
Kje sem bil?     Kam grem?     Zakaj?     Kako?     Kaj bom? 

Do kdaj bom?      Kako bom vedel da sem uspešen?





Dosežki – kaj pa zdaj?





Odgovornost do sebe in drugih

NAČRT DELA DOMA

ODGOVORNOST

OPOMNIKI NA VRATIH



Vsak je lahko odličen na svoj način 



Koronski in pokoronski čas…





Sodelovanje s starši

Štiri v vrsto

Pogovorne kartice

Pripomoček za načrtovanje individualne 
govorilne ure



Dnevi dejavnosti

Varnost na internetu



Olimpijski športni dan

1. razred



2. razred



Kulturni dan Rumi in kapitan



Dan s kolesom



RaP

Od ideje 
do izvedbe
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