Območna enota ZRSŠ Maribor
Ura strokovnih pogovorov: 14.00-17.00 (pri posameznih pogovorih sprememba ure navedena ob datumu)
Lokacija strokovnih pogovorov: ZRSŠ OE MB (sejna soba), Trg revolucije 7, Maribor
Udeleženci se prijavijo na elektronski naslov svetovalke vsaj tri dni pred izvedbo.

Tema strokovnega pogovora:

Kratek opis in cilji:

Ciljna skupina:

Izvajalka/izvajalec:

21.10.2019

Posodobljeni učni načrt za
slovenščino v 1. VIO

Učitelji RP (za
25 slušateljev)

dr. Leonida Novak
leonida.novak@zrss.si

4.11.2019

Petje v vrtcu

Ocenjevanje znanja v 1. VIO
(aktualna vprašanja, razprava)

Strokovni
delavci v vrtcu
(za 25
slušateljev)
učitelji RP (za
25 slušateljev)

dr. Inge Breznik
inge.breznik@zrss.si

11.11.2019

S šolskim letom 2019/2020 je
začel veljati posodobljen UN za
SLJ. UN vključuje kar nekaj
posodobitev, ki jih bomo na
srečanju podrobneje pogledali.
Udeleženci bodo:
- pregledali in brali
posodobljen UN
- dobili vpogled v
spremembe UN;
- namenili pozornost
področju jezika in
književnosti ter
posodobitvam obeh;
- iskali didaktične rešitve za
udejanjanje posodobitev v
praksi.
- zdrava raba glasu
- metoda učenja pesmi
- spoznavanje slovenskih in
tujih ljudskih pesmi
Ocenjevanje znanja je tista faza
pouka, ko se pogosto pokažejo

Datum:

dr. Leonida Novak
leonida.novak@zrss.si

18.11.2019

Sodobni likovni pristopi in
kiparstvo

25.11.2019 (od
9.00 do 11.30 ure)

Podpora učencu pri razvoju
veščin v razširjenem programu,
1. del

2.12.2019

Izvajanje IP za dvojno izjemne

9.12.2019

Sodelovanje s starši učencev 1.
VIO

vrzeli celotnega procesa.
Udeleženci delavnice bodo:
- iskali odgovore na
konkretna vprašanja o
ocenjevanju v 1. VIO;
- delili svoje izkušnje;
- razmišljali o povezavi med
formativnim spremljanjem in
ocenjevanjem;
- poiskali možnosti za
raznolike oblike ocenjevanja
v 1. VIO, ki so v skladu z
določili.
-Kako razumeti sodobno
Učitelji LUM (za
kiparstvo?
20 slušateljev)
-Vključevanje sodobnega
kiparstva v ure LUM (Kako
zastaviti likovno nalogo?).
-Kako govoriti o formi in vsebini
kiparskega dela.
-Analiza primerov dobre šolske
prakse.
Učitelji, ki
izvajajo RaP (za
25 slušateljev)

- Priprava IP glede na vsebino
strokovnega mnenja; na kaj
moramo biti posebej pozorni
- sodelovanje učencev in
staršev
- sodelovanje med učitelji
Sodelovanje s starši zahteva
pristope, ki so sodobni in ki

Šolska
svetovalna
služba in ostali
strokovni
delavci (za 20
slušateljev)
Učitelji RP (za
25 slušateljev)

Primož Krašna
primoz.krasna@zrss.si

mag. Nada Nedeljko, Špela
Bergoč, mag. Klavdija Šipuš,
Primož Krašna
spela.bergoc@zrss.si
Biserka Lep
biserka.lep@zrss.si

dr. Leonida Novak
leonida.novak@zrss.si

16.12.2019 (od
14.30 do 17.00
ure)

Načrtovanje sklopne priprave po
posodobljenem UN za
slovenščino

6.01.2020

Sodobni pristopi pri pouku TIT

13.01.2020

Izbirnost pri pouku likovne
umetnosti na razredni stopnji

omogočajo ustrezen način
vključevanja staršev v učni
proces. Udeleženci delavnice
bodo:
- seznanjeni s taksonomijo
partnerstva s starši;
- delili svoje izkušnje;
- dobili uvid v različne prakse;
- razmišljali o lastnem načrtu
vključevanja staršev v praksi;
- spoznali nekaj napotkov za
učinkovito in konstruktivno
komunikacijo s starši.
- elementi sklopne priprave
- koraki načrtovanja
- cilj – namen - dosežek
- kriteriji pri pouku
- primeri iz prakse
- zanimiv pouk a aktivnostjo
učencev
Pouk likovne umetnosti nudi
možnost raziskovanja likovnih
področij, materialov, motivov,
tem, tehnik. S tem omogočimo
mlajšim otrokom, da se
spontano likovni izražajo.
Udeleženci delavnice bodo:
- delili svoje izkušnje z
izbirnostjo in raziskovanjem
pri likovni umetnosti;
- dobili teoretičen vpogled v
področje;

Učitelji SLO (za
20 slušateljev)

Ljiljana Mićović Struger
ljiljana.micovicstruger@zrss.si

Učitelji TIT (za
20 slušateljev)

Gorazd Fišer
gorazd.fiser@zrss.si

Učitelji LUM (za
20 slušateljev)

dr. Leonida Novak, Primož
Krašna
leonida.novak@zrss.si

- preizkusili primer sklopa, ki
vključuje izbirnost in
raziskovanje;
- razmišljali o prenosu izhodišč
v lastno prakso.
- strategije in aktivnosti za
spodbujanje ustvarjalnosti

Učitelji GUM (za
20 slušateljev)

dr. Inge Breznik
inge.breznik@zrss.si

Tuj jezik v 1. VIO; spremljava
pouka in pedagoški pogovor;
izmenjava izkušenj

Učitelji RP (za
20 slušateljev)

mag. Barbara Lesničar, mag.
Nada Nedeljko
nada.nedeljko@zrss.si

3.02.2020 (od 9.00
do 11.30 ure)

Podpora učencu pri razvoju
veščin v razširjenem programu,
2. del

Učitelji, ki
izvajajo RaP (za
25 slušateljev)

mag. Nada Nedeljko, Špela
Bergoč, mag. Klavdija Šipuš,
Primož Krašna
spela.bergoc@zrss.si

10.02.2020 (od
14.30 do 17.00
ure)

Kriteriji uspešnosti in ocenjevanje
pri slovenščini

Učitelji SLO (za
20 slušateljev)

Ljiljana Mićović Struger
ljiljana.micovicstruger@zrss.si

17.02.2020

Ocenjevanje znanja pri GUM

Učitelji GUM (za
25 slušateljev)

dr. Inge Breznik
inge.breznik@zrss.si

2.03.2020

Nadarjeni učenci z
Aspergerjevim sindromom

Biserka Lep
biserka.lep@zrss.si

9.03.2020

Podpora učencu pri učenju
geografije

Šolska
svetovalna
služba in ostali
strokovni
delavci (za 20
slušateljev)
Učitelji GEO (za
20 slušateljev)

20.01.2020

Razvoj ustvarjalnosti pri pouku
glasbe

27.01.2020 (od
9.00 do 12.00 ure)

- kako nastajajo kriteriji učenja
(oblikovanje kriterijev učenja
skupaj z učenci)
- druge oblike ocenjevanja
- razumevanje standardov
znanja v UN za GUM v OŠ
- načini ocenjevanja znanja pri
GUM
- oblikovanje kriterijev za
ocenjevanje znanja pri GUM
-visoki potenciali učencev
- ovire, s katerimi se srečujejo
učenci z Asp. Sy pri učenju
- učenje sprejemanja
drugačnosti
- razvijanje vseživljenjskih
veščin, znanj,

mag. Petra Jesenek Bračko
petra.jesenek-bracko@zrss.si

16.03.2020

Ukulele v vrtcu

23.03.2020 (od
14.30 do 17.15
ure)
30.03.2020 (od
9.00 do 11.30 ure)

6.04.2020

Vključevanje digitalne tehnologije
v pouk 1. VIO

- ustreznost oblikovanja
kriterijev uspešnosti,
- strategije učenja pri pouku
geografije.
- spoznavanje tehnike igranja
na ukulele,
- usvajanje osnovnih akordov
C, F, G, a,
- petje ljudskih pesmi ob
spremljavi ukulele.

Strokovni
delavci v vrtcu
(za 20
slušateljev)

dr. Inge Breznik
inge.breznik@zrss.si

Eksperimentalno delo pri pouku
fizike

Učitelji FIZ (za
20 slušateljev)

Milenko Stiplovšek
milenko.stiplovsek@zrss.si

Podpora učencu pri razvoju
veščin v razširjenem programu,
3. del

Učitelji, ki
izvajajo RaP (za
25 slušateljev)

mag. Nada Nedeljko, Špela
Bergoč, mag. Klavdija Šipuš,
Primož Krašna
spela.bergoc@zrss.si

Učitelji RP (za
20 slušateljev)

dr. Leonida Novak, mag.
Radovan Krajnc
leonida.novak@zrss.si

Digitalne tehnologije vplivajo na
delovanje otrok v šoli. Obstaja
veliko možnosti za
vključevanje digitalne
tehnologije v pouk 1. VIO na
način, da učence učimo ne
samo uporabe orodij, ampak
reševanja problemov s
tehnologije, skrbi za varnost,
itd.
Udeleženci bodo:
- prepoznavali načine
vključevanja tehnologije v
pouk 1. VIO;
- spoznali primer dobre
prakse;

opredelili cilje vključevanja
tehnologije v pouk;
razmišljali o lastnih možnostih
sistematičnega vključevanja
tehnologije v pouk.
- Vključevanje primerov
sodobnega oblikovanja
prostora pri vrednotenju
arhitekture.
- Kako kreativno načrtovati
naloge za področje
prostorskega oblikovanja?
- Primer oblikovanja
arhitekturne delavnice v
razredu.
- Analiza primerov dobre šolske
prakse.
LDN, letna priprava
-

20.04.2020

Kreativnost in načrtovanje
prostora

4.5.2020

Načrtovanje ur KIZa

11.05.2020

Koordinatorstvo
interdisciplinarnih ekskurzij in
njihova vertikalna povezanost

18.5.2020

Razvijanje računalniškega
mišljenja v osnovni šoli

25.5.2019

Priložnosti za socialno in
čustveno učenje pri domovinski
in državljanski kulturi in etiki
Igra otrok v spodbudnem učnem
okolju

1.6.2020

-

vertikalna povezanost
strokovnih ekskurzij
- interdisciplinarno
načrtovanje le-teh
- njihova osmišljenost in
uporabnost
- Uporaba orodij za reševanje
problemov in razvijanje
računalniškega mišljenja

- ozaveščanje vloge otrok in
odraslih pri spontani igri otrok

Učitelji RP in
LUM (za 20
slušateljev)

Primož Krašna
primoz.krasna@zrss.si

Šolski
knjižničarji (20
slušateljev)
Učitelji GEO (za
20 slušateljev)

Romana Fekonja
romana.fekonja@zrss.si

Učitelji
računalništva in
informatike (za
15 slušateljev)
Učitelji DKE (za
20 slušateljev)

mag. Radovan Krajnc
radovan.krajnc@zrss.si

Strokovni
delavci v vrtcu

Fanika Fras Berro
fanika.fras@zrss.si

mag. Petra Jesenek Bračko
petra.jesenek-bracko@zrss.si

mag. Klavdija Šipuš
klavdija.sipus@zrss.si

(za 20
slušateljev)

