
Seminarji za izvajalce dodatne strokovne pomoči; za učitelje v prilagojenih 
programih (NIS in EIS in v PPVIZ ter za učitelje VIZ, ki delajo z učenci s posebnimi 
potrebami pri izobraževanju na daljavo 

 
Seminar: Krepitev kompetenc izvajalcev dodatne strokovne pomoči za delo z učenci s 
posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo 
Ciljna skupina: Izvajalci dodatne strokovne pomoči  
Št. udeležencev: 30 
Št. izpeljav:  3 
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju ciljev v individualiziranem programu za učence s 
posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju in izvajanju 
pomoči ter podajanju povratne informacije učencem s PP pri izobraževanju na daljavo 
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi 
 
Seminar: Krepitev kompetenc učiteljev v prilagojenih programih (NIS in EIS) in v PPVIZ za 
delo z učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo 
Ciljna skupina: Strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenih programih (NIS in EIS) in PPVIZ 
Št. udeležencev: 30 
Št. izpeljav: 3 
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju ciljev v individualiziranem programu za učence s 
posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju in izvajanju 
pomoči ter podajanju povratne informacije učencem s PP pri izobraževanju na daljavo 
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi 
 
Seminar: Krepitev kompetenc učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami pri 
izobraževanju na daljavo 
Ciljna skupina: učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov 
Št. udeležencev: 30 
Št. izpeljav: 3 
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju vzgojno-izobraževalnih potreb učencev pri 
izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju, izvajanju, podajanju povratne informacije 
in vrednotenju dosežkov učencev s PP pri izobraževanju na daljavo 
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi 
 
Teme in predavatelji: 
 

Vsebina in predavatelji Število ur 
Modeli za načrtovanje učenja na daljavo za učence s posebnimi 
potrebami  - mag. Jana Kruh, Andreja Vouk, dr. Natalija Vovk-Ornik  
 
 

2P (predavanje) 

Izvedbene didaktične prilagoditve za učence s posebnimi potrebami 
pri izobraževanju na daljavo – Andreja Vouk, dr. Natalija Vovk-Ornik 

2P 

Kako načrtovati delo z otroki s posebnimi potrebami pri 
izobraževanju na daljavo? Katere pristope, strategije, načine, oblike 

2D (delavnica) 



in metode dela uporabiti? – Andreja Vouk, mag. Jana Kruh, dr. 
Natalija Vovk-Ornik 
Kako izvajati delo z otroki s posebnimi potrebami na daljavo? Kako 
spremljati uspešnost uporabljenih strategij ter napredek otrok s 
posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo? Kako podati 
kakovostno povratno informacijo? Andreja Vouk, mag. Jana Kruh, dr. 
Natalija Vovk-Ornik 

2D 
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