UVAJANJE IN UPORABA E-VSEBIN IN E-STORITEV PO OBMOČNIH ENOTAH
ZRSŠ - modul 4 e-delavnic
Koordinator: predstojnica OE
OE Koper: Alica Prinčič Roehler (Alica.Princic-Rohler@zrss.si; 05 610 06 14)
OE Kranj: Mateja Sirnik (mateja.sirnik@zrss.si; 04 280 29 12)
OE Slovenj Gradec: Nevenka Štraser (Nevenka.Straser@zrss.si; 02 883 92 71)
OE Maribor: mag. Vera Bevc (Vera.Bevc@zrss.si; 02 320 80 61)
OE Novo mesto: dr. Stanka Preskar (Stanka.Preskar@zrss.si; 07 371 9191)
OE Nova Gorica: mag. Mariza Skvarč (mariza.skvarc@zrss.si; 05 330 80 70)
OE Ljubljana: dr. Brigita Rupar (Brigita.Rupar@zrss.si; 01 236 31 02)
OE Celje: mag. Sonja Zajc (Sonja.Zajc@zrss.si; 03 490 79 33)
OE Murska Sobota: Irena Kumer (Irena.Kumer@zrss.si ; 02 539 11 70)
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: razredni in predmetni učitelji osnovnih šol
Cilji:
Udeleženci bodo:
 načrtovali pouk z vključevanjem e-vsebin in e-storitev.
 preučevali didaktično vrednost v i-učbenikih, analizirali izbrane enote iučbenika ter snovali njihovo smiselno rabo pri pouku in za samostojno učenje
doma.
 uporabili e-storitev za načrtovanje razvoja in samospremljanja učenca
(Mahara).
 ugotavljali, kdaj in kako beremo digitalno, ali se digitalno branje razlikuje od
branja tiskanih gradiv in ali je mogoče uspešno izobraževati učence brez
vključevanja digitalnega branja.
Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
Podroben program seminarja, tako iz vsebinskega vidika ( prioritetne teme) in
načina (predavanja, delavnice), bo prilagojen potrebam in pričakovanjem
udeležencev v posamezni območni enoti seminarja.
Izvajalci: pedagoški svetovalci in predstojnica
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: konec oktobra 2015
Predvideni čas izpeljave: november 2016 - maj 2017
Kraj izpeljave: lokacija v posamezni območni enoti
Kotizacija: 20 evrov

SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI PO OBMOČNIH ENOTAH
ZRSŠ
Koordinator: predstojnica OE
OE Koper: Alica Prinčič Roehler (Alica.Princic-Rohler@zrss.si; 05 610 06 14)
OE Kranj: Mateja Sirnik (mateja.sirnik@zrss.si; 04 280 29 12)
OE Slovenj Gradec: Nevenka Štraser (Nevenka.Straser@zrss.si; 02 883 92 71)
OE Maribor: mag. Vera Bevc (Vera.Bevc@zrss.si; 02 320 80 61)
OE Novo mesto: dr. Stanka Preskar (Stanka.Preskar@zrss.si; 07 371 9191)
OE Nova Gorica: mag. Mariza Skvarč (mariza.skvarc@zrss.si; 05 330 80 70)
OE Ljubljana: dr. Brigita Rupar (Brigita.Rupar@zrss.si; 01 236 31 02)
OE Celje: mag. Sonja Zajc (Sonja.Zajc@zrss.si; 03 490 79 33)
OE Murska Sobota: Irena Kumer (Irena.Kumer@zrss.si ; 02 539 11 70)
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev in razredni in predmetni učitelji osnovnih šol
Cilji:
Udeleženci bodo:
- načrtovali in izvajali dejavnosti porajajoče se pismenosti v izvedbenem kurikulu
vrtca,
- ozaveščeno izvajali dejavnosti iz Kurikula za vrtce, ki prispevajo k besednjaku,
pripovedovanju in metajezikovnemu zavedanju,
- spoznali pomen sistematičnega razvijanja bralne pismenosti po osnovnošolski
vertikali,
- spoznavali diferencirano začetno opismenjevanje,
- izkustveno spoznavali in uporabljali raznolike bralne učne strategije (v odvisnosti
od značilnosti besedil),
- se urili v postavljanju vprašanj, ki spodbujajo vse ravni bralnega razumevanja,
- spoznavali didaktične pristope za razvijanje bralne pismenosti, ki omogočajo
individualizacijo in diferenciacijo,
- spoznavali možnosti in priložnosti za spodbujanje motivacije za branje,
- spoznali pomen kakovostnega učnega pogovora za razvijanje pismenosti,
- ozaveščali rabo govora v knjižnem jeziku
- spoznali primere prakse
- se urili v opazovanju vzgojno-izobraževalnega procesa s poudarkom na
elementih bralne pismenosti in kakovostni povratni informaciji.

Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):

Podroben program seminarja, tako iz vsebinskega vidika ( prioritetne teme) in
načina (predavanja, delavnice), bo prilagojen potrebam in pričakovanjem
udeležencev v posamezni območni enoti seminarja.
Izvajalci: pedagoški svetovalci in predstojnica
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: konec oktobra 2015
Predvideni čas izpeljave: november 2015 - maj 2016
Kraj izpeljave: lokacija v posamezni območni enoti
Kotizacija: 20 evrov

ZGODOVINA JEZIKA IN RABA SPLETNIH PORTALOV PRI POUKU
SLOVENŠČINE V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Telefon: 012363126
M: 051392125
Faks: 012363150
E-naslov: mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Spoznati sodobne didaktične pristope za obravnavo zgodovine slovenskega
jezika in povezovanje jezikovnega in književnega pouka pri slovenščini v
osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Pri učencih in dijakih ozaveščati
pomen sprotne rabe spletnih slovarjev in drugih jezikovnih priročnikov za pridobivanje
sporazumevalne zmožnosti na ravni rabe jezika in jezikovnega sistema.
Predavatelji in teme:
•
Zgodovina slovenskega jezika pri pouku slovenščine
Dr. Kozma Ahačič 3 P, D
•
Portal Fran.si kot priložnost za navajanje učencev na sprotno rabo slovarjev,
priročnikov in drugih spletni strani s podatki o slovenskem jeziku in njegovi zgodovini
Dr. Kozma Ahačič 3 P, D
•
Prepletanje zgodovine slovenskega jezika z literarnimi vsebinami pri predmetu
slovenščina
Mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
2
P, D
Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 20. 9. 2015
Predvideni čas izpeljave: 20., 21. oktober 2015
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 30 EUR
.

METODE TESNEGA BRANJA PRI POUKU SLOVENŠČINE
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
T 01 236 31 26, 051 392 125
F 01 236 31 50
E mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v osnovnih in srednjih šolah .
Cilji: Razvijanje splošne bralne pismenosti in zmožnosti književnega branja
učencev in dijakov z metodo tesnega branja. Ob teoretičnih predstavitvah in
delavniškem delu bodo udeleženci seminarja pridobili znanja, spretnosti in veščine za
uspešno uresničevanje ciljev književnega pouka pri slovenščini v osnovnošolskem in
srednješolskem izobraževanju.
Predavatelji in teme:


Metode tesnega branja pri pouku
slovenščine

Dr. Boža Krakar Vogel

2

P



Pristopi k obravnavi moderne in
tradicionalne lirike

Mag. Mateja Rebec
Hreščak

2

P, D



Bralna pismenost kot ena od
ključnih zmožnosti

Jožica Jožef Beg

2

P, D



Spremljanje, preverjanje in
vrednotenje bralne zmožnosti pri
pouku slovenščine

Mag. Mojca Poznanovič
Jezeršek

2

P, D

Št. izvedb: 1
Rok prijave: 6. marec 2016
Predvideni čas izvedbe: 6. april 2016
Kraj izvedbe: Ljubljana
Kotizacija: 30 EUR

OCENJEVANJE ESEJSKE NALOGE NA SPLOŠNI MATURI IN SESTAVLJANJE
RAZČLEMBE NEUMETNOSTNEGA BESEDILA
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
T 01 236 31 26, 051 392 125
F 01 236 31 50
E mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v gimnazijah in srednjih šolah s splošno maturo
Cilji: Ocenjevanje pisnih izdelkov dijakov na podlagi sistema in meril, ki se
uporabljajo za ocenjevanje esejske pole na maturi. Z ocenjevanjem konkretnih
besedil bomo na osnovi izkušenj iz ocenjevanja maturitetnih nalog poskušali postaviti
sistem in merila, uporabna za učiteljevo delo v šoli.
V delu seminarja o sestavljanju razčlembe neumetnostnega besedila se bodo
udeleženci seznanili s kriteriji izbora neumetnostnih besedil za sestavo razčlembe, s
tipi nalog, z vrstami razčlembe in s taksonomskimi stopnjami. Na konkretnih primerih
bodo skušali izbrati najprimernejše izhodiščno besedilo ter sestaviti nekaj tipov nalog
z vseh ravni razčlembe in na vseh taksonomskih stopnjah. Delu bo sledila razprava o
vprašanjih v zvezi s sestavljanjem nalog.
Predavatelji in teme:
Sestavljanje nalog za razčlembo neumetnostnega besedila pri slovenščini (IP 2) –
Tanja Slemenjak, prof. 3 P, D
Ocenjevanje šolskega eseja (IP 1) na splošni maturi iz slovenščine
Šimenc, prof. 3 P,D

Brane

Kriteriji pri internem in eksternem ocenjevanju znanja (primerjava in povezava) Mag.
Mojca Poznanovič Jezeršek 2 P, D
Št. izvedb: 2
Rok prijave: 5. februar 2016
Predvideni čas izvedbe: 9., 10. marec 2016
Kraj izvedbe: Ljubljana
Kotizacija: 30 EUR

UPORABA INTERAKTIVNEGA UČBENIKA ZA SLOVENŠČINO V 1. LETNIKU
GIMNAZIJ IN SREDNJIH ŠOL
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Telefon: 012363126
M: 051392125
Faks: 012363150
E-naslov: mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v srednjih šolah
Cilji: Spoznavanje didaktičnih pristopov za uspešno uporabo interaktivnega
učbeniškega gradiva pri pouku in samostojnem domačem delu. Ob primerih
predstavitve posameznih e-učnih enot iz jezika in književnosti bodo udeleženci
seminarja lahko sami preizkusili uporabo gradiva tako v vlogi učitelja kot učenca. S
tem bodo pridobili pomembne izkušnje za delo z e-gradivom in izhodišča za
načrtovanje pouka s kombinacijo klasičnih in elektronskih gradiv.

Predavatelji in teme:



Predstavitev e-učne enote za
pouk književnosti



Predstavitev e-učne enote za
jezikovni pouk



Raba klasičnega in
elektronskega učbenika pri
pouku slovenščine (povzetek
raziskave)

Marijana Klemenčič Glavica

3

P, D

Katja Vidmar

3

P, D

Mag. Mojca Poznanovič
Jezeršek

2

P

Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 15. 12. 2015
Predvideni čas izpeljave: 15. 1., 22. 1. 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 35 EUR

TEMATSKI SKLOP IZ KNJIŽEVNOSTI NA SPLOŠNI MATURI 2016
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
Telefon: 012363126
M: 051392125
Faks: 012363150
E-naslov: mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v gimnazijah in srednjih šolah s splošno maturo
Cilji: Kontekstualna, tematska, slogovna in jezikovna analiza razpisanih književnih
besedil tematskega sklopa "Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna
družina pa je nesrečna po svoje" s poudarkom na razvijanju teme, primerjavi,
utemeljevanju in povzemanju. Udeleženci izobraževanja bodo s poslušanjem
predavanj in z delavniškim delom pridobili veščine, spretnosti in znanja za uspešno
pripravo dijakov na pisanje esejskega besedila, hkrati pa izmenjali izkušnje in
razčistili morebitne dileme.
Predavatelji in teme:
Mag. Adrijana Špacapan:
Predstavitev besedil tematskega sklopa:
 Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov 2 P, D
 Lev Nikolajevič Tolstoj:
Ana Karenina 2 P, D
Mag. Adrijana Špacapan: Primerjava, sinteza ugotovitev in vrednotenje besedil 2 P,
D
Mag. Mojca Poznanovič Jezeršek: Priprava na pisanje eseja ob besedilih tematskega
sklopa 2 D
Št. izpeljav: 3
Rok prijave: 30. 9. 2015
Predvideni čas izpeljave: 4., 5. in 6. november 2015
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 30 EUR

OBRAVNAVA DEL KNJIŽEVNIC PRI POUKU SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI
Koordinatorica: mag. Mojca Poznanovič Jezeršek
T 01 236 31 26, 051 392 125
F 01 236 31 50
E mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v srednjih šolah .
Cilji: Spoznavanje teoretičnih izhodišč za oblikovanje kanona pri pouku književnosti
s poudarkom na vključevanju književnih ustvarjalk iz starejših obdobij in sodobnosti.
Udeleženci seminarja se bodo seznanili tudi z ugotovitvami raziskave o obravnavi del
književnic v srednješolskih vzgojno-izobraževalnih programih. Predstavljena jim bodo
tudi mnenja anketiranih učiteljev, ki jih bodo soočili s svojimi stališči in pogledi na
obravnavano problematiko. Zaključni razmislek bo namenjen pregledu vključevanja
besednih ustvarjalk v učne načrte od vrtcev do zaključka srednje šole.
Predavatelji in teme:


Literarno besedilo, spol, kanon in
kurikulum



Ženski literarni glasovi v
srednješolski učilnici



Književne ustvarjalke v učnih
načrtih za predmet slovenščina

Dr. Katja Mihurko Poniž

3

P

3

P, D

2

P, D

Dr. Vita Žerjal Pavlin

Št. izvedb: 1
Rok prijave: 10. 1. 2016
Predvideni čas izvedbe: 28. 1. 2016
Kraj izvedbe: Ljubljana
Kotizacija: 30 EUR

Mag. Mojca Poznanovič
Jezeršek

POLETNI SEMINAR NA MADŽARSKEM
Koordinator: Mária Pisnjak
Telefon: 02 539 1176
E-naslov: maria.pisnjak@zrss.si
Št. ur: 32
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Vzgojitelji/ce dvojezičnih vrtcev, učitelji/ce razrednega pouka
(prednost imajo madžarsko govoreče vzgojitelji/ce in učitelji/ce) in osnovnošolski ter
srednješolski učitelji/ce madžarščine.
Cilji: To je tradicionalni petdnevni seminar, ki se organizira vsaki dve leti. Zaradi
kraja organizacije (na Madžarskem) in kompleksnosti (različne ciljne skupine, tudi
spremljajoče kulturne dejavnosti) se ga ne da izvajati v krajšem obsegu oz. v več
delih.
Seminar je namenjen vzgojiteljem, razrednim učiteljem in učiteljem madžarščine iz
dvojezičnih vrtcev in šol, v primeru prostih mest se pa ga lahko udeležijo tudi ostali
učitelji dvojezičnih šol. Udeleženci ob razvijanju jezikovnih zmožnosti spoznavajo
sodobne didaktične pristope, nova učna gradiva in poglabljajo kulturnozgodovinsko
razgledanost.
Program v celoti financira R Madžarska.
Predavatelji in teme:
 Diagnostično merjenje znanja - Benő Csapó
• Predstavitev programa e-dia – Gyöngyvér Molnár
 Razvijanje temeljnih zmožnosti otrok - Krisztián Józsa
 Obisk dvojezičnega vrtca Teddy’s Club Angol–Magyar Óvoda
• Razvijanje bralne pismenosti - Erzsébet Czachesz
• Jezikovna politika, jezikovno načrtovanje - Klára Sándor
 Relacije med klasično in sodobno književnostjo - Szilasi László
 Secesija v Szegedu in Subotici – voden ogled mest
Delavnice bodo potekale v sekcijah: vzgojitelji/ce, učitelji/ce RP, učitelji/ce
madžarščine.
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 30. 9. 2015
Predvideni čas izpeljave: avgust 2016
Kraj izpeljave: Madžarska (Szeged)
Kotizacija: 2 EUR

TERENSKO DELO NA MADŽARSKEM
Koordinator: Mária Pisnjak
Telefon: 02 539 1176
E-naslov: maria.pisnjak@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji dvojezičnih šol, ki poučujejo geografijo, zgodovino, biologijo
in madžarščino.
Cilji: Učitelji dvojezičnih šol so se skoraj brez izjeme šolali v Sloveniji, zato je
potrebno njihova – predvsem neposredno pridobljena – znanja o zgodovini, geografiji
Madžarske, o madžarski kulturi in ostali dediščini nenehno dopolnjevati s podobnimi
programi.
Program v celoti financira R Madžarska.
Predavatelji in teme:
 Ogled klasicističnega dvorca Dég
 Voden ogled jedrske elektrarne Paks (strokovnjak iz elektrarne)
 Ogled znamenitosti mesta Kalocsa (Mária Pisnjak)
 Voden ogled rojstne hiše S. Petőfija (vodič)
 Ogled Narodnega parka Kiskúnsági Nemzeti Park (pusta Bugac)
 Ogled mesta Kecskemét (Mária Pisnjak)
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 30. 9. 2015
Predvideni čas izpeljave: april–maj 2016
Kraj izpeljave: Madžarska (Dég, Paks, Kalocsa, Kiskőrös, Bugac, Kecskemét)
Kotizacija: 5 EUR

50. POLETNI SEMINAR V REPUBLIKI ITALIJI
Koordinator: dr. Sergio Crasnich
Telefon: 05-6100613
E-naslov: sergio.crasnich@zrss.si
Št. ur: 40
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji in profesorji zaposleni v vrtcih in šolah z
italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre
Cilji: Udeleženci bodo neposredno spoznali značilnosti ene italijanske pokrajine,
imeli neposredne stike z italijansko kulturo in obogatili jezikovne zmožnosti v
italijanskem jeziku.
Predavatelji in teme:
Imena predavateljev bodo določena v naslednjih mesecev v sodelovanju z
univerzami izbrane pokrajine v Republiki Italiji ter z drugimi ustanovami, pristojne za
pripravo programa.
Predvidene vsebine
 Predstavitev geografskih značilnosti določene italijanske pokrajine (4 ur,P)
 Predstavitev zgodovinskih značilnosti določene italijanske pokrajine (4 ur, P)
 Predstavitev kulturnih značilnosti določene italijanske pokrajine (4 ur, P)
 Predstavitev znanega pisatelja, rojen v določeni italijanski pokrajini (4 ur, P)
 Predstavitev znanega umetnika, rojen v določeni italijanski pokrajini (4 ur, P)
 Predstavitev znanega skladatelja, rojen v določeni italijanski pokrajini (4 ur, P)
 Obiski naravnih znamenitosti in seznanjanje z naravno dediščino določene
italijanske pokrajine (8 ur, P)
 Obiski kulturnih znamenitosti in seznanjanje z kulturno dediščino določene
italijanske pokrajine (8 ur, P)
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 15. 6. 2016
Predvideni čas izpeljave: julij 2016
Kraj izpeljave: pokrajina v Republiki Italiji
Kotizacija:
Program financira Republika Italija v okviru mednarodnih sporazumov med Republiko
Italijo in Republiko Slovenijo.
Seminar se izvede v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru,
Italijansko Unijo in Ljudsko Univerzo v Trstu

53. SEMINAR ITALIJANSKEGA JEZIKA IN KULTURE
Koordinator: dr. Sergio Crasnich
Telefon: 05-6100613
E-naslov: sergio.crasnich@zrss.si
Št. ur: 24
Št. udeležencev: 80
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji in profesorji zaposleni v vrtcih in šolah z
italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre.
Cilji: Udeleženci bodo neposredno seznanjeni z najbolj sodobnim znanjem in z
novosti iz različnih področjih italijanske kulture, bodo imeli neposredne stike z
znanimi predstavniki italijanskega kulturnega sveta ter lahko obogatili svoje jezikovne
zmožnosti v italijanskem jeziku.
Predavatelji in teme:
Imena predavateljev bodo določena v naslednjih mesecev v sodelovanju z različnimi
univerzami v Republiki Italiji ter z drugimi ustanovami, pristojne za pripravo
programa.
Predvidene vsebine:
 Predstavitev in pogovor z glavnim gostom iz Italije (3 ur)
 Predstavitev zgodovinskih značilnosti določenega italijanske pokrajine (4 ur,
P)
 Predstavitev znanega italijanskega pisatelja in njegovega dela (3 ur, P)
 Predstavitev znanega umetnika in njegovega dela (3 ur, P)
 Predstavitev znanega skladatelja in njegovega dela (3 ur, P)
 Primeri dobrih pedagoških praks (D, 8 ur)
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 15. 10. 2015
Predvideni čas izpeljave: 26., 27. in 28. oktober 2015
Kraj izpeljave: Izola, Palazzo Manzioli
Kotizacija:
Program financira Republika Italija v okviru mednarodnih sporazumov med Republiko
Italijo in Republiko Slovenijo.
Seminar se izvede v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru,
Italijansko Unijo in Ljudsko Univerzo v Trstu

UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
OŠ
Koordinator: mag. Katica Pevec Semec
Telefon: 01 3005 186
E-naslov: katica.pevec@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji v uvajanju tujega jezika v 1. 2. in 3. razredu OŠ
Cilji:
- spodbuditev h kritični uporabi novih učnih načrtov za tuje jezike s poudarkom
na obogatitvi praktičnih izkušenj ter poglobitvi novih spoznanj,
- izmenjava obstoječih in pridobitev novih izkušenj s področja načrtovanja in
izvajanje pouka tujega jezika in medkulturnega ter jezikovnega uzaveščanja,
- seznanitev s posodobljenim konceptom opisnega ocenjevanja in prehoda na
številčno ocenjevanje.

Predavatelji in teme:
 Matrika učnega načrta za tuji jezik v 1r. oz. 2 in 3.r. OŠ
1D
 Ogled in analiza videoposnetka učne prakse
2D
 Načrtovanje, evalviranje in izboljševanje učne prakse
1D
 Opisno ocenjevanje_ tabu ali odziv na posodobitev prakse? 2D
Predavatelji so člani delovne skupine za uvajanje in spremljanje tujega jezika v 2. In
3. razred osnovne šole./ V.Vršič, S. Ramšak, B. Lesničar, L.Novak,N. Nedeljko, M.
Todorovski, S, Cajhen. A.Andrin. M. Kerin. M.Dolinar, M.Novak, S. Volčanšček,
B.Kokoj, K. Angelov Troha, V. Eržen,K.Pevec Semec, S.Mršnik/
 Celostno učenje tujih jezikov 2D
Predavateljica: mag. Mojca Leben,

Št. izpeljav: 9
Rok prijave: 30.9.2015
Predvideni čas izpeljave: oktober 2015, januar 2016, april 2016
Kraj izpeljave: Murska Sobota, Maribor, Celje, Slovenj Gradec, Ljubljana, Novo
mesto, Kranj, Koper, Nova gorica.
Kotizacija: 15 EUR
Opomba: pri izvedbi seminarju bodo sodelovali člani delovne skupine za uvajanje in
spremljanje tujega jezika v 1. 2. in 3. razredu OŠ ter zunanji sodelavci in učitelji
praktiki. Izvajanje bo potekalo v dveh sklopih po 4 pedagoške ure.

KAKOVOSTNO POUČEVANJE MLAJŠIH UČENCEV PRI TUJIH JEZIKIH

Koordinator: Mateja Todorovski
Telefon: 03/4907938
E-naslov: mateja.todorovski@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji 1TJ v 2. in 3. razredu ter učitelji 2TJ NIP v OE Celje in
OE Slovenj Gradec
Cilji:
- Koraki za izgradnjo sporazumevalne zmožnosti pri TJ po vertikali.
- Spremljanje učenčevega napredka z elementi formativnega spremljanja.
- Z načrtovanjem do ocenjevanja znanja z učnim načrtom.

Predavatelji in teme:
Vsebina
Uporaba učnega načrta za kakovosten pouk
Načrtovanje izgradnje sporazumevalne zmožnosti
Od makro do mikro načrtovanja pri 1TJ oz. 2TJ NIP
Možnosti za spremljanje učenčevega napredka pri
tujem jeziku
Refleksija in evalvacija

Število Oblika dela
ur
1 ura
predstavitev
2 uri
2 uri
2 uri

predstavitev
dve delavnici
delavnica

1 ura

razgovor

Izvajalci: Mateja Todorovski, mag. Simona Cajhen in učitelji praktiki
Št. izpeljav: 1 izpeljava
Rok prijave: 25. september 2015, elektronski naslov: mateja.todorovski@zrss.si
Predvideni čas izpeljave: 6. oktober 2015
Kraj izpeljave: OE Celje
Kotizacija: 10 EUR
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo učni načrt za jezik, ki ga poučujejo.
Ostale potrebne informacije bodo prejeli po elektronski pošti pred samo izvedbo.

ČAROBNOST POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV V ZGODNJEM OBDOBJU

Koordinator: Mateja Todorovski
Telefon: 03 4907938
E-naslov: mateja.todorovski@zrss.si
Št. ur: 16 ur
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: predmetni in razredni učitelji tujih jezikov v 1. in 2. triletju
Cilji:
- Izkusiti pristope k učenju tujega jezika skozi zgodbo, ritem, pesem in igro.
- Pridobiti nabor dejavnosti za razvoj slušnega razumevanja, izgradnjo govorne
zmožnosti ter pristope za spodbujanje branja.
- Usposobiti se za načrtovanje učenja TJ z vključevanjem zgodb, pesmi ter igre
upoštevajoč učni načrt.
- Spoznati možnosti in priložnosti, ki jih za učenje tujih jezikov ponujajo vsebine
in dejavnosti drugih predmetnih področij.

Predavatelji in teme:
Vsebina
Načrtovanje kakovostnega pouka tujega jezika

Število ur
2 uri

Oblika dela
P - Todorovski

Uporaba zgodb za usvajanje tujega jezika

2 uri

D - Todorovski

Uporaba ritma in pesmic za usvajanje tujega jezika
Uporaba iger za usvajanje tujega jezika
Uporaba vsebin in metod drugih predmetnih področij
Načrtovanje učenja TJ s konkretnimi primeri
Izvedba načrtovanih dejavnosti
Refleksija in evalvacija

2 uri
2 uri
2 ura
3 ure
2 uri
1 ura

D - Majer
D – Žagar, Žaberl
D - Todorovski
D – vsi predavatelji
D – vsi predavatelji
razgovor - Todorovski

Izvajalci: Mateja Todorovski, Tom Majer, Jerneja Žagar, Nina Žaberl
Št. izpeljav: 1 izpeljava
Rok prijave: 15. november 2015
Predvideni čas izpeljave: 20., 21. november 2015
Kraj izpeljave: Celje
Kotizacija: 20 EUR
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo učni načrt in avtentično pravljico. Ostale
informacije bodo prejeli po el. pošti pred izvedbo seminarja.

ANGLEŠČINA NA POKLICNI MATURI
Koordinator: Alenka Andrin
Telefon: 01 23 63 104
E-naslov: alenka.andrin@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji angleščine – ocenjevalci na poklicni maturi iz angleščine
Cilji: usposobiti učiteljice in učitelje angleščine, ki so v vlogi ocenjevalcev na poklicni
maturi, za uporabo kriterijev in meril za ocenjevanje znanja ter čim bolj usklajeno
ocenjevanje na poklicni maturi iz angleščine (standardizacija ocenjevalcev)

Predavatelji in teme:
 Od besedila do bralne pismenosti: Razvijanje bralno učnih strategij za
spodbujanje vseh ravni bralnega razumevanja (Alenka Andrin), 1P + 1D
 Pisni del izpita – seznanitev z merili za ocenjevanje pisnih sestavkov in
standardizacija (Tanja Steyer, mag. Vesna Šušnica Ilc) 3D
 Ustni del izpita – seznanitev z merili za ocenjevanje in standardizacija (dr.
Andrej Stopar, mag. Mateja Petrovič), 3D

Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 15. oktober 2015 oz. do zapolnitve prostih mest
Predvideni čas izpeljave: november 2015
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 40 EUR

NEMŠČINA NA POKLICNI MATURI – VREDNOTENJE PISNEGA IN USTNEGA
DELA IZPITA
Koordinator: Suzana Ramšak
Telefon: 02 539 11 79
E-naslov: suzana.ramsak@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji nemščine, ki poučujejo nemščino v programih poklicne
mature
Cilji:
 Seznanitev z novim PIK-om in posodobljenimi merili za ocenjevanje
 Razjasnitev pomena posameznih meril za zagotavljanje poenotenja
vrednotenja dosežkov kandidatov
 Ocenjevanje posameznih izpitnih nalog na primerih
 Usklajevanje točkovanja na podlagi meril za ocenjevanje

Predavatelji in teme:
o Izpitna pola 1: bralno razumevanje (vrednotenje izpitnih nalog zadnjih
rokov)
Predavatelj: Marija Helena Regoršek
Število ur: 2 uri
Oblika dela: delavnica
o Izpita pola 2: Krajši pisni sestavek (primeri izpitnih nalog in vrednotenje
krajših pisnih sestavkov na primerih)
Predavatelj: Urška Mihaela Zakošek
Število ur: 1
Oblika dela: delavnica
o Izpitna pola 2: Prosti pisni sestavek (nova merila vrednotenja po PIK-u
2016, primeri izpitnih nalog in vrednotenje pisnih sestavkov na primerih)
Predavatelj: Suzana Ramšak
Število ur: 2
Oblika dela: delavnica
o Ustni del izpita: Simulacija ustnega dela izpita in vrednotenje po novih
merilih
Predavatelj: dr. Nataša Kralj
Število ur: 2
Oblika dela: delavnica
o Analiza rezultatov poklicne mature 2015 in evalvacija seminarja
Predavatelj: Urška Mihaela Zakošek
Št. ur: 1
Oblika dela: plenarno predavanje
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 15. januar 2016
Predvideni čas izpeljave: marec – april 2016
Kraj izpeljave: Murska Sobota

Kotizacija: 30,00 EUR
Opombe: Udeleženci prinesejo na seminar Predmetni izpitni katalog za poklicno
maturo – Nemščina – 2016.

12. LETNI SLOVENSKO-FRANCOSKI SEMINAR ZA FRANCOŠČINO

Koordinator: mag. Simona Cajhen
Telefon : 034260943
Faks: 034260940
E-naslov: simona.cajhen@zrss.si
Št. ur: 16 ur
Št. udeležencev: 45 učiteljev francoščine
Ciljna skupina: učitelji francoščine v osnovnih šolah in srednjih šolah
Cilji:
Osnovni namen 12. Letnega slovensko-francoskega seminarja je seznaniti učitelje
francoščine s sodobnimi smernicami na področju poučevanja francoščine oz. tujih
jezikov. Osrednja tema seminarja bo spodbujanje govornega sporočanja pri učenju
francoščine ter dvig motivacije pri učencih in dijakih za interakcijo. Skozi predavanja
in delavnice, ki jih bodo izpeljali domači in tuji predavatelji
didaktična znanja ter skozi lastno aktivno vlogo

bodo pridobili nova

odkrivali aktivne

oblike za

poučevanje in učenje francoščine.
Udeleženci bodo imeli tudi možnosti za izmenjavo znanj in izkušenj.
Predavatelji in teme:
1.dan: 19. maj 2016
Bronka Straus – »Razvoj tujejezikovnih politik na nacionalni in evropski ravni« / »Le
développement
des politiques linguistiques (langues étrangères) au niveau
national et européen«
Mireille Déchelette – »Razvijanje govornega sporočanja pri francoščini kot tujem
jeziku« / »Développer la
compétence orale en classe de FLE«
dr. Jacqueline Oven

– »Razlikovanje registrov pri ustnem in pisnem izražanju /

»Sensibilisation des
apprenants aux différences des registres de l'oral et de l'écrit«
mag. David Bizjak – »Frazemi v francoščini in slovenščini, odsev dveh različnih
kultur« / «Expressions
idiomatiques en anglais et en slovène, une réflexion de deux
cultures différentes«

Christelle Bagnard –

«Razvijanje strategij za sporazumevanje ter spodbujanje

interakcije v razredu« /
»Développer des stratégies de compréhension et favoriser les
interactions«
Marie-Laure Lions-Olivieri – »Pogovor v francoščini – spodbuda za učenje« /
»Quand parler devient
plaisir«
2.dan: 20. maj 2016
mag. Simona Cajhen – »Interakcija – motor učenja pri pouku« / L’interaction moteur de
l'apprentissage en classe«
Christelle Bagnard – «Razvijanje strategij za sporazumevanje ter spodbujanje
interakcije v razredu«/
Développer des stratégies de compréhension et favoriser les
interactions
Marie-Laure Lions-Olivieri – »Pogovor v francoščini – spodbuda za učenje« /
»Quand parler devient plaisir«
mag. Simona Cajhen – »Refleksija in zaključek seminarja«/ »Clôture du séminaire«
Št. izpeljav: 1 izpeljava
Rok prijave: 4. maj 2016
Čas izpeljave: 19. maj 2016 in 20. maj 2016
Kraj izpeljave: Fakulteta za humanistične študije v Kopru
Kotizacija: brez kotizacije
Opombe: Vse dodatne informacije v zvezi z udeležbo na seminarju bodo udeleženci
prejeli pred seminarjem. Prosimo vas, da upoštevate rok za prijavo. Izpolnjene
prijavnice pošljite koordinatorici seminarja na naslov:
ZRSŠ OE Celje
mag. Simona Cajhen
Cankarjeva 1
3000 Celje

LETNI SEMINAR ZA FRANCOŠČINO – CELOVEC 2015

Koordinator: mag. Simona Cajhen
Telefon : 034260943
Faks: 034260940
E-naslov: simona.cajhen@zrss.si
Št. ur: 16 ur
Št. udeležencev: 20 učiteljev francoščine
Ciljna skupina: učitelji francoščine v osnovnih šolah in srednjih šolah
Cilji:
-

izmenjava dobre prakse
sodobni pristopi za pouk francoščine
motivacija za učenje in poučevanje
razvijanje aktivnih oblik učenja

Predavatelji in teme:
Michel BOIRON:
1. Medkulturnost pri pouku: francoščina, šola pogleda
2. Francoščina brez meja
Esther BOURASSEAU:
Poučevanje in učenje francoščine s Culturethèque
Bernard DUFEU:
1. Preko konvencionalnih meja : Présentation de la Psychodramaturgie Linguistique
(PDL).
2. Psihodramaturški pristop k literarnemu besedilu.
Susanne FRIEDE :
Literatura in etnografija
Alexandre GARCIA :
Članki, filmi in pesmi za spodbujanje pouka, igre namenjene učencem, novosti za
učitelje francoščine kot tujega jezika itd.
Abdelylah LAHMAR :
Pedagoške odlike govorne literature in kulturne raznolikosti. «Povest kot model»
Manfred OVERMAN :
Potovanje preko meja : frankofonski svet v učilnici (B1/B2)
Colette SAMSON :
1. Zgodbe zmajev

2. Kako poslati slaven pri petnajstih: življenje d’Elisabeth Vigée-Le Brun
Claire TUDELA
Gledališka igra in telesni spomin
Dominique KERSCHBAUMER –DE VALON
totem – nova metoda pri pouku FLE
Mireille DÉCHELETTE
Veselje do branja in pisanja pri pouku francoščine : potovanje skozi literaturo mladih
Gregor PERKO
Preko meja standardne francoščine
Nataša Žugelj
Povest pri pouku francoščine kot tujega jezika
Simona CAJHEN
Učenje francoščine skozi gledališče – predstavitev gledališkega projekta
Mojca Urbas
Generatorji multimedijskih aktivnosti na spletu
David Bizjak
Frazemi s samostalnikom »cœur« v francoščini in v furlanščini
Št. izpeljav: 1 izpeljava
Rok prijave: 10. september 2015
Čas izpeljave:




23.9. 2015 Otvoritev v Landhaus v Celovcu
24.9. 2015 Predavanja in delavnice (od 9h00 do 18h00)
25.9. 2015 Predavanja in delavnice (od 9h00 do 12h30)

Kraj izpeljave: Institut fur Romanistik na Univerzi Alpen Adria v Celovcu
Kotizacija: v dogovoru
Opombe: Vse informacije bodo udeleženci seminarja prejeli po prijavi na seminar.
Število prijav je omejeno.

SEMINAR ZA MATURO - FRANCOŠČINA

Koordinator: mag. Simona Cajhen
Telefon : 034260943
Faks: 034260940
E-naslov: simona.cajhen@zrss.si
Št. ur: 8 ur
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: srednješolski učitelji francoščine
Cilji: priprava na maturo 2016
Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
Vsebina
Število ur Oblika dela
Uvod in predstavitev dela (mag. Simona Cajhen) 1 ura
predstavitev
Elementi formativnega spremljanja pri pouku
Analiza mature 2015 (Zdravka Kante)
1 ura
predstavitev
Oblikovanje nalog:
5 ure
delavnice
- bralno razumevanje OR (dr. Jacqueline Oven)
in VR (mag. Nataša Žugelj)
- poznavanje in raba jezika OR (Marija Vreček
Sajovic) in VR (Zdravka Kante)
Refleksija in evalvacija
1 ura
razgovor
Izvajalci: dr. Jacqueline Oven
mag. Nataša Žugelj
Zdravka Kante
Marija Vreček
mag. Simona Cajhen
Št. izpeljav: 1 izpeljava
Rok prijave: 29. januar 2016
Predvideni čas izpeljave: 11. februar 2016
Kraj izpeljave: ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana (Multimedijska soba)
Kotizacija: predvideno 15 eur na udeleženca
Opombe: Udeleženci prinesejo s seboj Maturitetne izpitne kataloge. Vse dodatne
informacije v zvezi s seminarjem prejmejo udeleženci po prijavi na seminar.

GEOGRAFSKI POUK Z I-UČBENIKOM
Koordinator: Danijel Lilek
Telefon: 02 320 80 78
E-naslov: danijel.lilek@zrss.si
Št. ur: 16 (v treh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji geografije, družbe in družboslovja
Cilji:
• Spoznavati način šolskega in domačega dela učencev in dijakov z i-učbeniki,
• demonstrirati dve rabi i-učbenika pri pouku,
• usposobiti učitelje za podporno vlogo učencem/dijakom za samostojno delo z iučbenikom,
• izdelati (vsak udeleženec najmanj eno) sprotno pripravo za pouk, katere osrednji
del je pouk z i-učbenikom,
• v razpravi ovrednotiti vsako od priprav,
• komunicirati neposredno in na daljavo,
• objaviti po seminarju v spletni učilnici pripravo vsakega udeleženca
• objaviti razmislek učitelja po opravljenem pouku z i-učbenikom.

Predavatelji in teme:
 Kako poučevati in kako se učiti z e-učbenikom pri pouku geografije – Danijel
Lilek, Anton Polšak, Tatjana Kikec, Kristijan Jeršin Tomassini, Mojca
Janžekovič, Mirsad Skorupan; 8 D
 Kako načrtovati pouk z e-učbenikom, kako se nanj pripravljati, kako izvajati,
kako preverjati in kako vrednotiti – Danijel Lilek, Anton Polšak, Igor Lipovšek;
8D
Št. izpeljav: 4
Rok prijave: 10. 10. 2015
Predvideni čas izpeljave: 9. 11. – 5. 12. 2015
Kraj izpeljave: Sežana, Ljubljana, Celje, Maribor
Kotizacija: 30,00 EUR

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PRI POUKU MATEMATIKE NA RAZREDNI STOPNJI
Koordinator: Kristina Angelov Troha
Telefon: 05 330 80 51
E-naslov: kristina.angelov@zrss.si
Št. ur: 8 ur (2-krat po 4 ure)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji razrednega pouka na OE Nova Gorica
Cilji:
Udeleženci bodo zastavljali vprašanja o ocenjevanju znanja pri matematiki na
razredni stopnji, na katera bomo skupaj iskali odgovore.
Na primerih problemskih nalog in nalog z vzorci bomo spoznavali pomen ter načine
in možnosti vpeljave le-teh v pouk.
Ob raznolikih dejavnostih bomo osmislili pomen postopnega in sistematičnega
razvijanja številskih predstav.
Program bomo prilagodili željam in potrebam udeležencev.

Predavatelji in teme:
 Ocenjevanje pri matematiki – z vprašanji do odgovorov, 2D
 Problemske naloge pri matematiki, 2D
 Z vzorci pri matematiki do višjih ravni znanja, 2D
 Razvijanje številskih predstav pri otroku, 2D
Izvajalki: Kristina Angelov Troha in Jerneja Bone
Št. izpeljav: 1 ali več (po dogovoru)
Rok prijave: 30. oktober 2015
Predvideni čas izpeljave: november 2015 oz. po dogovoru
Kraj izpeljave: Nova Gorica oz. po dogovoru
Kotizacija: 20 EUR

OD OPAZOVANJA DO KAKOVOSTNEGA ZNANJA NARAVOSLOVJA V OŠ
Koordinator: mag. Mariza Skvarč
Telefon: 05 330 80 70
Faks: 05 330 80 60
E-naslov: mariza.skvarc@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka in učitelji naravoslovnih predmetov v OŠ
Cilji:
Udeleženci bodo izkušenjsko spoznavali:
- pomen sistematičnega razvijanja naravoslovnih postopkov po vertikali za
kakovostno izgrajevanje znanja pri naravoslovju,
- didaktične pristope, ki prispevajo k razvijanju naravoslovnih (spoznavnih)
postopkov: opazovanju, primerjanju, razvrščanju, uvrščanju, napovedovanju,
sklepanju, argumentiranju…
- kako spremljati in vrednotiti učenčev napredek pri naravoslovju

Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
1. Naravoslovni postopki – osnova za razvijanje naravoslovne pismenosti 1P 1D
2. Sistematično opazovanje - temeljna dejavnost pri naravoslovju 2D
3. Primeri naravoslovnih dejavnosti za razvijanje naravoslovnih postopkov po
vertikali 2D
4. Spremljanje učenčevega napredka pri naravoslovju 1P 1D
Izvajalci: Mariza Skvarč, Sandra Mršnik, Leonida Novak, Kristina Angelov Troha;
Bernarda Moravec
Št. izpeljav: 2
Rok prijave: konec novembra 2015
Predvideni čas izpeljave: januar - april 2016
Kraj izpeljave: Nova Gorica, Koper
Kotizacija: 15 EUR

OHRANJANJE MOKRIŠČ ZA NAŠO PRIHODNOST
Koordinatorici: mag. minka Vičar in mag. Vanja Debevec
T 012363146 in 057082100
F 012362150
E minka.vicar@zrss.si in vanja.debevec@psj.gov.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: profesorice in profesorji biologije in naravoslovja ter druge mentorice
in mentorji aktivnosti WWD 2015
Cilji: uporaba metod sistemske obravnave delovanja ekosistemov mokrišč na lokalni
in globalni ravni, njihove soodvisne povezanosti z ostalimi ekosistemi ter razvijanje
zavedanja pomena ohranjanja mokrišč za našo prihodnost (popolna odvisnost od
spleta biotskih procesov ekosistemov mokrišč, kot dela globalnega spleta biotskih
procesov v Zemljini biosferi).
Predavateljice/predavatelji in teme:
 Metode preučevanja morskih in obalnih mokrišč (življenjska združba mokrišča
Antenal) preizkušanje pristopov za razvijanje znanja o živi naravi na začetku
vsebinske vertikale biologije (gozdni vrtec)- dr. Claudio Battelli in sodelavci
raziskovalnega kampa (2D)
 Predstavitev Višnjanskega izobraževalnega projekta - prof. Korado Korlević,
Valentina Mladinov (1P)
 Ohranjanje mokrišč za našo prihodnost (predstavitev dejavnosti šol WWD
2015, izmenjava izkušenj o uporabljenih pristopih in metodah biološkega
raziskovanja na terenskih delavnicah ter razprava vključevanja v pouk) – mag.
Vanja Debevec Gerjevič in mag. Minka Vičar (2D)
 Predstavitev metod dela v observatoriju in delavnica Opazovanje aktivnosti na
površini sonca (s teleskopom observatorija na Tičanu) - prof. Korado Korlević
(1D)
 Biologija morja (metode terenskega preučevanja, Limski kanal) - Dr. Claudio
Battelli (1D)
 Povezovanje in nadaljevanje izobraževalnih dejavnosti za ohranjanje mokrišč
(predlogi, razprva, uskladjevanje in dogovori) - mag. Minka Vičar in mag.
Vanja Debevec Gerjevič (1D).
Št. izvedb: 1
Rok prijave: 22. 5. 2015
Predvideni čas izvedbe: 13. 6. 2015
Kraj izvedbe: Izobraževalni center Višnjan, Antenal in Limski kanal
Kotizacija: kotizacije ni.
Opombe: Program je organiziran in izveden v sodelovanju s parkom Škocjanske
jame.

MATURA IZ KEMIJE - PRILOŽNOST ZA BOLJŠI POUK KEMIJE
Koordinator: Anita Poberžnik
Telefon: 02 8839 277
E-naslov: anita.poberznik@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Učitelji kemije v gimnazijah.
Cilji: Analiza dosežkov dijakov na internem in eksternem delu mature iz kemije.
Kriterijsko vrednotenje eksperimentalnega dela dijakov za procesno razvijanje
eksperimentalno-raziskovalnih spretnosti. Možnosti diferenciacije pouka organske
kemije in seznanjanje z aktualnimi področji kemije.
Predavatelji in teme:
- Matura iz kemije: kje smo in kam želimo priti - Franc Perdih, P
- Izmenjajmo izkušnje pri izvajanju internega dela mature - Darja Kravanja,
Anita Poberžnik, D
- Razvoj maturitetnih nalog v zadnjih letih - Andrej Smrdu, P + D
- Pristopi k obravnavi organske kemije ( Darko Dolenc, P)
- Možnosti diferenciacije pri pouku organske kemije – Anita Poberžnik, Mariza
Skvarč, Andreja Bačnik in Alenka Mozer, D
- Aktualno na področju kemije, P

Rok prijave: 30. oktober 2015
Predvideni čas izpeljave: januar 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 40 EUR

ZA (S)LIKOVNO-VIZUALNO IN UMETNIŠKO PISMENOST
OPISMENJENOST ZA USTVARJALNOST V ŠOLSTVU NAM GRE

TER

ZA

Koordinator: Marjan Prevodnik
Telefon: 01 2363 125
E-naslov: marjan.prevodnik@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 99
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji predmetov likovna umetnost,
likovno snovanje, maturitetni predmet likovna teorija ter drugih likovnih predmetov,
osnovnošolski in srednješolski učitelji tujih jezikov, učitelji slovenščine, vzgojitelji in
učitelji otrok in mladoletnikov s posebnimi potrebami, udeleženci Sirikt konference,
ravnatelji, drugi zainteresirani
Cilji:
- spoznati izsledke nove znanosti o slikah vlogo s-likovno pismenosti v
informacijski družbi,
- si osvežiti osnove teh pismenosti,
prepoznati moč, uporabnost in strategije za vključevanje slike v učni proces
različnih predmetov,
- razmišljati, zakaj so te pismenosti ravno tako ključne vsebine v vzgoji in
izobraževanju, še posebej, ker nas ''slike vseh vrst'' (umetnine, vizualne
komunikacije, grafični izrazi …) dobesedno preplavljajo,
- spoznati, da ima tudi likovni jezik – po merilih jezikoslovce – ravno tako svoje
besedišče, slovnico, skladnjo in pomenske nastavke
- spoznati uporabno funkcijo slike v učnem procesu slepih in slabovidnih.

Predavatelji in teme:
 Nova znanost o sliki in s-likovna pismenost v informacijski eri, Dr. Jožef
Muhovič, 2 uri, P
 Likovni jezik kot temelj likovne vzgoje in izobraževanja (likovna teorija kot
likovna lingvistika), Dr. Jurij Selan, 2 uri, P + D
 Vloga slike pri poučevanju tujih jezikov, Dr. Liljana Kač, 1 ura, P
 Znanstvena ilustracija za slepe in slabovidne, Aleš Sedmak, 1 ura, P
 Ali vpliva na nizko bralno pismenost slovenskih otrok morda pojav slikovnosti? Mag. Marjan Prevodnik, 1 ura, P
 ''Ali res drži, da temelja spoznanja/kognicije ne tvorijo niti občutki niti pojmi,
temveč slike?'' moderira Mag. Marjan Prevodnik, 1 ura, okrogla miza s
predavatelji.
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 30. januar, 2016
Predvideni čas izpeljave: maj 2016 (prva polovica)
Kraj izpeljave: Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana

Kotizacija: 30 evrov
Opombe: Udeleženci bodo ob prihodu prejeli knjižico z referati predavateljev. Po
zaključku sprejemanja prijav, ko bo seminar polno zaseden, bomo udeležencem v
februarju 2016 poslali smernice in navodila za pripravo na seminar, vključno s
seznamom priporočene literature. V primeru manjšega števila prijavljenih bo
kotizacija višja. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu iz
objektivnih razlogov.

ZAKAJ SO LIKOVNI USTVARJALCI DOBRI RAZLAGALCI IN KRITIKI SVOJIH
LIKOVNIH DEL IN ZNAJO MOTIVIRATI UČENCE NA NJIM SVOJSTVENE
NAČINE?
(Med)narodni seminar organizira Zavod RS za šolstvo s soorganizatorji: ZDSLU –
www.zdslu.si in InSEA (največje mednarodno združenje likovno umetnostnih
pedagogov): www.insea.org
Koordinator: Mag. Marjan Prevodnik, akad. slikar, Zavod RS za šolstvo, Dunajska c.
104, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 2363 125
Faks: 01 2363 150
E-naslov: marjan.prevodnik@zrss.si
Št. ur: 12 ur (časovno ločeno: strnjeno 8 ur v maju 2016 + 8 ur v 2/2 avgusta 2016)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina:
vzgojitelji iz vrtcev, razredni, predmetni in srednješolski učitelji likovne
vzgoje/umetnosti ter drugih likovnih predmetov, učitelji glasbe in drugih umetnostnih
vsebin (film, ples, gledališče, video, intermedijska umetnost itd.), vzgojitelji in
specialni pedagogi iz dijaških domov in centrov za usposabljanje, ravnatelji, učitelji
drugih predmetov, svetovalni delavci, šolski kolektivi …
Cilji, naloge, dejavnosti:
Udeleženci:












spoznajo kakšne so t. i. didaktične likovne razstave, ki v ospredje postavljajo
pedagoška merila in ne galerijskih (iskanje najboljših del),
spoznajo umetnike, člane ZDSLU, njihov pristop k ustvarjanju, vzgibe,
motivacije in (likovno) razmišljanje pred, med in po končanem delu,
delijo svoje izkušnje s predavatelji, člani InSEA iz tujine,
dobijo ideje za nadgradnjo v lastni likovno umetnostni pedagoški praksi,
načrtujejo obisk likovnega ustvarjalca v ateljeju, galeriji ali v šoli, ga izvedejo v
času od maja 2016 do konca šolskega leta v juniju v okviru učnega procesa ali
v okviru kulturnega dneva (katerega načrtujejo s sodelavci za potrebe
seminarske naloge že septembra 2015),
imajo priložnost, da lahko po seminarju pripeljejo na ogled Majskega salona
(najmanj) 1 oddelek učencev, ki bodo pod vodstvom članov ZDSLU razmišljali
teoretično in ustvarjali praktično o razstavljenih delih; razstava bo praviloma na
ogled od 15. maja do 15. junija 2016, +/- en teden,
spoznajo delo likovnega umetnika z vidika poklicne usmeritve v najrazličnejše
sfere človekovega delovanja v znanosti in umetnosti, v gospodarstvu, za
osebne, družinske in za potrebe lokalne in širše skupnosti,
imajo možnost navezati stike s kolegi iz tujine,
lahko dodatno pripeljejo na voden ogled svoje šolske kolektive (po potrebi in
željah za njih organiziramo vodenje z ustvarjalci in kratko likovno delavnico),

Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
-

ZDSLU kot največja in ena najstarejših stanovskih organizacij umetnikov na
Slovenskem; zgodovina, aktualna problematika, Majski salon kot tradicionalna
letna pregledna razstava tekoče produkcije članov, likovno pedagoške naloge
ZDSLU kot društva, ki uresničuje javni interes: Aleš Sedmak, predsednik, 1
ura, predavanje.

-

Majski salon 2015 '' Sejem umetnosti '', mešanica slogov in generacij. Mag.
Olga Butinar, kustosinja ZDSLU, 1 ura, predavanje.

-

Načini, oblike, vsebine in metode sodelovanja likovnega umetnika z vzgojno
izobraževalnimi (in kulturnimi) ustanovami; predstavitev seminarskih nalog;
Mag. Marjan Prevodnik, 4 uri, predavanje z delavnico.

-

Predstavitev lastnih likovnih del z razgovorom in likovno delavnico (10 likovnih
umetnikov, članov ZDSLU, vsak 1 pedagoško uro; skupaj 10 ur. Imena
umetnikov bodo dokončno določena v februarju 2016.

Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 31. 1. 2016, oziroma do zasedbe mest.
Čas izpeljave: 8 ur v času otvoritve Majskega salona, v sredini meseca maja 2016, 8
ur v 2/2 meseca avgusta 2016.
Kraj izpeljave: Galerija na ljubljanskem gradu (predvidoma) v maju 2016; Zavod RS
za šolstvo, Dunajska 104 v Ljubljani, v avgustu 2016.
Opombe:
Zainteresirani bodoči udeleženci seminarja se takoj po prejemu obvestila o seminarju
v katalogu Stalnega strokovnega spopolnjevanja Zavoda RS za šolstvo, za šolsko
leto 2015/16, - v avgustu 2015 - prijavijo koordinatorju na njegov e-naslov (glejte
zgoraj). S seminarjem seznanijo pedagoško vodstvo in sodelavce, tudi z namenom,
da njihov zavod načrtuje obisk Majskega salona ne le kot udeležbo na seminarju,
temveč tudi za po-seminarske oglede z mladimi (enega imajo kot udeleženci
zagotovljenega vnaprej) in šolskimi kolektivi, v okviru enega od (možnih) treh
kulturnih dni. Prijavljene bomo 1 krat mesečno po e-pošti obveščali o seminarju, o
predavateljih umetnikih, o sprotnem nastajanju programa, itd.
Nekaj osnovnih podatkov o Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikih (ZDSLU)
dobite na njihovih spletnih straneh ( www.zdslu.si ).

Za udeležence je predvidena seminarska naloga, katero predstavijo na drugem
dnevu seminarja v 3/3 meseca avgusta 2016, na temo, povezano s seminarjem.
Prejmejo 1 točko za napredovanje v naziv.
Še nekaj pojasnil v zvezi s časom in lokacijo seminarja. Glavni del seminarja se bo
odvijal v času otvoritve t. i. Majskega salona 2015 – tradicionalnega letnega
skupinskega razstavljanja likovnih umetnikov, članov Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov (ZDSLU), njihove tekoče ustvarjalne produkcije, v razstavnih
prostorih Galerije na ljubljanskem gradu v Ljubljani. Kot rečeno, je običajno vsakoletni
Majski salon odprt od 15. maja do 15. junija tekočega leta. Tako se načrtuje tudi v
letu 2016.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb oziroma prilagoditev programa ter
prizorišča seminarja iz objektivnih razlogov.

Kotizacija: 35 EUR

IZBRANE VSEBINE ZA LIKOVNO UMETNOST PO POSODOBLJENEM UČNEM
NAČRTU ZA LIKOVNO UMETNOST
Koordinator: mag. Natalija F. Kocjančič
Telefon: 01 23 63 109
E-naslov: natalija.kocjancic@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji likovne umetnosti.
Cilji: v okviru delavnic (D) izvesti neka projektov, povezanih učnim načrtom (slikanje
z uporabo kontrastov, keramika)
Predavatelji in teme:
Mag. Natalija F. Kocjančič
 Individualizacija in personalizacija pouka
 Formativno spremljanje znanja
 Vrednotenje in ocenjevanje

4P+D

Mag. Silva Karim
8D
 Spoznati nekatera programska orodja (Sketchup) za obravnavo perspektive
 Preizkusiti izbrana programska orodja ter spoznati osnovne načine uporabe
 V okviru delavnic izvesti nekaj projektov, povezanih z učnim načrtom
(oblikovanje prostora z naravnimi materiali, slikanje z uporabo kontrastov)
Prof. Tomaž Gorjup
4D
 Slikarske vsebine iz posodobljenega UN - področje Oblikovanje na ploskvi
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: maj 2016
Predvideni čas izpeljave: junij 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 70 eur

S KAMERO DO UPORABNE POVRATNE INFORMACIJE PRI ŠVZ/ŠPO
Koordinatorka: Nives Markun Puhan
Telefon: 01 23 63 149
Faks: 01 23 63 150
E-naslov: nives.markunpuhan@zrss.si
Št. ur: 16 (8 v živo, 6 na daljavo v spletni učilnici, 2 preko videokonference)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji predmeta šport/športne vzgoje v OŠ in SŠ
Cilji: udeleženci bodo
- Znali uporabljati kamero in program za zamik predvajanja kot način vidne
povratne informacije učencu
- Spoznali bodo še nekatere možnosti uporabe video posnetka,
.
Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
1. Predstavitev preizkušenih možnosti uporabe IKT pri predmetu šport/športni vzgoji:
Nives Markun Puhan- 1 ura - predavanje
2. Prednosti takojšnjega vpogleda v gibalni izdelek učenca in vrednost kakovostne
povratne informacije
Dušan Štuhec Tivadar in Nives Markun Puhan- 3 ure delavnica
3. Kdaj je uporaba kamere in zamika predvajanja smiselna in kdaj ne (praktično delo
v
telovadnici)
Dušan Štuhec Tivadar in Nives Markun Puhan – 4 ure delavnica v telovadnici
4. Refleksija preizkušenih primerov prakse
Nives Markun Puhan – 1 ura preko video konference
5. Kritično vrednotenje informacij, pridobljenih preko spleta
Nives Markun Puhan – 1 ura preko video konference
Pogoji za udeležence:
- Osnovna znanja uporabe IKT (računalnik: urejanje besedil, izdelava prosojnic,
uporaba spletnih brskalnikov)
- Znajo delati s spletno učilnico Moodle (vstop, pregledovanje vsebine,
sodelovanje v forumih, delo v skupinah, oddaja datotek).
Dodatne informacije o seminarju: esemianrji@zrss.si
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 20. 2. 2016
Predvideni čas izpeljave: marec 2016

Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 43 €
Dodatne informacije o seminarju: eseminarji@zrss.si
Rok prijave, predvideni kraj in čas izpeljave: Objavljeno na SIO- portalu.

Opombe:
- priporočamo, da imajo udeleženci s svoj prenosnik in spletno kamero, da
bodo povezavo preizkusili na svoji opremi
- udeleženci naj imajo s sabo športno opremo

OBLIKOVANJE KRITERIJEV ZA VREDNOTENJE DOSEŽKOV
PRI PREDMETU ŠPORT
Koordinatorka: Nives Markun Puhan
Telefon: 01 23 63 149
Faks: 01 23 63 150
E-naslov: nives.markunpuhan@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja
Cilji: udeleženci bodo
- izkušenjsko oblikovali kriterije za vrednotenje znanja,
- ob primerih razjasnili pojme, vezane na vrednotenje znanja,
- spoznali pomen učinkovite povratne informacije.
Predavatelji in teme:
1. Ali vsi enako razumemo pojme, ki jih uporabljamo ob vrednotenju znanja
Sandra Mršnik, Leonida Novak, Nives Markun Puhan
3 ure
predavanje in delavnice v razredu
2. Oblikovanje kriterijev pri nekaterih gibalnih nalogah in razjasnitev pojmov ob
praktičnem delu (telovadnica) – vodeno in izkušenjsko
Nives Markun Puhan, Leonida Novak, Sandra Mršnik
3 ure
praktično delo v telovadnici
3. Pomen kakovostne povratne informacije
Leonida Novak, Sandra Mršnik, Nives Markun Puhan
2 uri
pogovor in delavnice v skupinah v razredu
Št. izpeljav: 2 (ena v Kopru in ena na Ptuju)
Rok prijave: 1. izpeljava 25. 10. 2015, 2. izpeljava: 25. 1. 2016
Predvideni čas izpeljave: november 2015 in februar 2016
Kraj izpeljave: november 2015 (Koper) in februar 2016 (Ptuj)
Kotizacija: 27 €
Opombe: udeleženci naj imajo s sabo športno opremo

Z MERILNIKI ŠTEVILA KORAKOV (PEDOMETRI) DO CILJEV PRI ŠVZ/ŠPO
Koordinatorka: Nives Markun Puhan
Telefon: 01 23 63 149
Faks: 01 23 63 150
E-naslov: nives.markunpuhan@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji predmeta šport/športne vzgoje v OŠ in SŠ
Cilji: udeleženci bodo
- Spoznali dodano vrednost uporabe nekaterih IKT sredstev pri predmetu
šport/športni vzgoji
- Znali uporabiti merilnike števila korakov za doseganje različnih ciljev pri
predmetu šport/športni vzgoji.
- Spoznali osnove varnosti na spletu
Predavatelji in teme:
1. Nekaj preizkušenih možnosti uporabe IKT sredstev pri športni vzgoji/športu
Nives Markun Puhan – predavanje - 1 ura
2. Možnosti uporabe nekaterih aplikacij na pametnem telefonu pri pouku
športa/športne vzgoje
Danijela Ledinek in Nives Markun Puhan – delavnica - 3 ure
3. Praktična delavnica z merilniki števila korakov za doseganje različnih ciljev
predmeta Danijela Ledinek in Nives Markun Puhan šport/športne vzgoje –
praktična delavnica v telovadnici - 3 ure
4. Varnost na spletu – preventiva je boljša od kurative
Nives Markun Puhan – delavnica - 1 ura
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 1. 4. 2016
Predvideni čas izpeljave: druga polovica aprila 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 33 €
Opombe:
- priporočamo, da imajo udeleženci s seboj pametni telefon in športno opremo

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT
Koordinator: Špela Bergoč
Telefon: 040418976
E-naslov: spela.bergoc@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: športni pedagogi, učitelji razrednega pouka
Cilji:
 Spoznati temeljna teoretična izhodišča za oblikovanje učnega načrta NŠP in
razumeti pomen vsakodnevnega usmerjenega gibanja za vsestranski razvoj
otrok.
 Spoznati različne elementarne igre kot sredstvo za ogrevanje v uvodnem delu
vadbene enote, razumeti pomen ciljno usmerjene vadbe.
 Spoznati različne cirkuške dejavnosti, s katerimi lahko popestrimo športne
vsebine v šoli.
 Prikazati nabor vaj in nalog, s katerimi lahko preko motoričnega učenja
pozitivno vplivamo na razvoj možganov; uporaba teniških žogic za razvoj
koordinacije.
Predavatelji in teme:
 Teoretična izhodišča za izpeljavo NŠP, Špela Bergoč, 2 uri, P
 Ogrevalne igre tako in drugače, Špela Bergoč, 1 ura, D
 Cirkuške spretnosti, Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko – Cirkokrog,
3 ure, D
 Brain gym, Srečko Dražumerič, 2 uri, D
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: do 1. 10. 2015
Predvideni čas izpeljave: oktober 2015
Kraj izpeljave: Maribor
Kotizacija: 30 eur

DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA: FORMATIVNO SPREMLJANJE ZA
NOVINCE – »FORMATIVCI«
Koordinator: dr. Natalija Komljanc
Telefon: 01 3005 133
E-naslov: natalija.komljanc@zrss.si
Št. ur: 24
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki bi želeli pridobiti znanje
s področja formativnega spremljanja
Predavatelji in teme:
 Uvod v FS, dr. Natalija Komljanc, 1, P
 Opredeljevanje temeljnih pojmov in filozofije, dr. Natalija Komljanc, 2, P in D
 Izkušnja iz prakse, Mateja Peršolja, Kristina Ferel, 3, P in D
 Izkušnja iz prakse, Ljiljana Mičovič, 2, P
 Predstavitev slovenskega modela FS, dr. Natalija Komljanc, 2, P
 Izkušnja iz prakse, Ksenija Černigoj, Petra Rodman 2, P in D
 Izkušnja iz prakse, Ernestina Krajnc, 2 P in D
 Povratna informacija v procesu učenja, dr. Natalija Komljanc, 2, P in D
 Tržnica znanja, dr. Natalija Komljanc z udeleženci, 3, P in D
 Izkušnja iz prakse Karmen Mervic Simonič, 2, P in D
 Sumativno ocenjevanje, dr. Natalija Komljanc, 1, P in D
 Refleksija dela, dr. Natalija Komljanc, 2, P in D
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: oktober 2015
Predvideni čas izpeljave: november, marec, april
Kraj izpeljave: Zavod RS za šolstvo Ljubljana
Kotizacija: 20 eur

DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA: FORMATIVNO SPREMLJANJE II ZA
IZKUŠENE – »IZKUŠENI FORMATIVCI«

Koordinator: dr. Natalija Komljanc
Telefon: 01 3005 133
E-naslov: natalija.komljanc@zrss.si
Št. ur: 24
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki že imajo izkušnje s
formativnim spremljanjem
Predavatelji in teme:
 Uvod v FS, dr. Natalija Komljanc, 1, P
 Filozofija učenja in ocenjevanja, dr. Natalija Komljanc, 2, P in D
 Izkušnja iz prakse, Mateja Peršolja, Kristina Ferel, 3, P in D
 Izkušnja iz prakse, Ljiljana Mičovič, 2, P
 Analiza uporabne vrednosti slovenskega modela FS, 2, P in D
 Izkušnja iz prakse, Ksenija Černigoj, Petra Rodman 2, P in D
 Izkušnja iz prakse, Ernestina Krajnc, 2 P in D
 Procesni razvoj pouka, ki ga usmerja povratna informacija, dr. Natalija
Komljanc, 2, P in D
 Tržnica znanja, dr. Natalija Komljanc z udeleženci, 3, P in D
 Izkušnja iz prakse Karmen Mervic Simonič, 2, P in D
 Zbiranje in obdelava podatkov o učenju in poučevanju, dr. Natalija Komljanc,
1, P in D
 Refleksija dela, dr. Natalija Komljanc, 2, P in D
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: oktober 2015
Predvideni čas izpeljave: november, marec, april
Kraj izpeljave: Zavod RS za šolstvo Ljubljana
Kotizacija: 20 eur

DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA: INOVACIJE NA PODROČJU
FORMATIVNEGA SPREMLJANJA III – »INOVATIVNI FORMATIVCI«

Koordinator: dr. Natalija Komljanc
Telefon: 01 3005 133
E-naslov: natalija.komljanc@zrss.si
Št. ur: 24
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki že imajo izkušnje z
izvajanjem formativnega spremljanja in so se v preteklosti že udeležili usposabljanj
na to tematiko

Predavatelji in teme:
 Uvod v FS in dogovor o nastanku priročnika, dr. Natalija Komljanc, 1, P
 Inovativni razvoj teorij učenja in ocenjevanja, dr. Natalija Komljanc skupaj z
eksperti za FS – udeleženci seminarja, 4, P in D
 Nadgradnja osebnega modela FS – študije primera, 3, P in D
 Inovativno iskanje učinkovitih »trikov« za spodbujanje »spiralnega« učenja oz.
pouka, dr. Natalija Komljanc z udeleženci seminarja, 4, P in D
 Opazovanje posnetkov pouka in spodbujanje sodelavcev k inovativnim
podvigom, dr. Natalija Komljanc skupaj z eksperti za FS – udeleženci
seminarja, 4, P in D
 Inovativen prehod iz FS na sumativno ocenjevanje – refleksije študije
primerov, dr. Natalija Komljanc skupaj z eksperti za FS – udeleženci seminarja
4 P in D
 Oblikovanje priročnika z naslovom Formativno spremljanje za inovativno
učenje in poučevanje, dr. Natalija Komljanc skupaj z eksperti za FS –
udeleženci seminarja, 4 P in D
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: oktober 2015
Predvideni čas izpeljave: november, marec, april
Kraj izpeljave: Zavod RS za šolstvo Ljubljana
Kotizacija: 20 eur

POUK V KOMBINIRANIH ODDELKIH
Koordinator: Sandra Mršnik
Telefon: 05 6100 610
E-naslov: sandra.mrsnik@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji kombiniranih oddelkov
Cilji:
- ozavestijo pomen načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, v skladu z
učnimi načrti in omogoča kakovosten učni proces,
- spoznavajo raznolike podpore, ki omogočajo usvajanje poglobljenega znanja
in razvoja spretnosti učencev,
- analizirajo raznolike učne priložnosti, ki v ospredje postavljajo aktivnejšo vlogo
učencev.

Predavatelji in teme:
 Načrtovanje v kombiniranih oddelkih, z gledišča učnih načrtov ter individualnih
učnih zmožnosti učencev, oblikovanje kombinirane (zložene) učne priprave dr. Fani Nolimal 1P 1D
 Povezovanje znanja (med predmeti in po razredih ) -Vesna Vršič (1P 1D)
 Učenje ob podpori IKT-ja - Mojca Dolinar (1P 1D)
 Povratna informacija v podporo učenju in poučevanju - mag. Nada Nedeljko
(1P 1D)
 Spremljanje učenčevega napredka - mag. Marta Novak (1P 1D)
 Načini preverjanja in ocenjevanja v kombiniranih oddelkih - mag. Leonida
Novak (1P 1D)
 Kriterijsko ocenjevanje - Sandra Mršnik (1P 1D)
 Evalvacija seminarja in uvidi za v bodoče na področju kombiniranih oddelkov

Št. izpeljav: 2
Rok prijave: december 2015
Predvideni čas izpeljave: januar 2016, april 2016
Kraj izpeljave: Postojna, Maribor
Kotizacija: 37 EUR

ODKRIVANJE
NADARJENOSTI
IN
PRILAGAJANJE
IZOBRAŽEVALNEGA DELA NADARJENIM UČENCEM
IN
PRISPEVEK K INKLUZIVNOSTI OSNOVNE ALI SREDNJE ŠOLE

VZGOJNODIJAKOM –

Koordinator: mag. Tanja Bezić
Telefon: 02 320 80 75
E-naslov: tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: Od 25 do 30.
Ciljna skupina: Učitelji in svetovalni delavci začetniki na tem področju dela
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z najnovejšimi spoznanji o značilnostih, posebnih
učnih potrebah in organizacijskih ter pedagoških pristopih za spodbujanje razvoja
nadarjenih, usposabljali se bodo za uporabo ocenjevalnih lestvic ter izmenjali
izkušnje o uporabi psiho-diagnostičnih pripomočkov za identifikacijo nadarjenih.
Oblikovali pa bodo tudi vsaj en primer individualiziranega načrta VIZ-dela za izjemno
nadarjenega ali dvojno izjemnega učenca ali dijaka.
Predavatelji in teme:
 Individualizacija, diferenciacija in personalizacija učenja in poučevanja – dr.
Fani Nolimal 2 P, D
 Sodobni pristopi na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi ter slovenski
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi v OŠ in SŠ – mag. Tanja Bezić 2
P, D
 Psiho-diagnostični pripomočki za identifikacijo nadarjenih – Tamara Maleševič
(psihologi) in mag. Tanja Bezić – učitelji in drugi SD 2 P, D
 Individualizirani programi za nadarjene in dvojno izjemne učence - mag. Tanja
Bezić in
Biserka Lep 2 P, D
Št. izvedb: 2
Rok prijave: 15. 10. 2015; 15.2. 2016
Predvideni čas izvedbe: 13. 11. 2015; 11. 3. 2016
Kraj: Ljubljana ali Maribor (odvisno od delovnega mesta večine prijavljenih)
Kotizacija: 10 EUR
Opombe: Seminar priporočamo učiteljem in svetovalnim delavcem novincem, še
predvsem tistim, ki so prvič koordinatorji za delo z nadarjenimi na šoli.

STRATEGIJE RAZVIJANJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI IN UČINKOVITE
KOMUNIKACIJE PRI SEBI IN SVOJIH UČENCIH

Koordinator: dr. Tanja Rupnik Vec
Telefon: 01 3005 129
Faks: E-naslov: tanja.vec@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 6-10
Ciljna skupina: učitelji na OŠ, v SŠ in gimnazijah
Cilji: Udeleženci/udeleženke bodo v tem programu:
 spoznali koncept čustvene inteligentnosti,
 ozaveščali lastne prevladujoče vzorce ravnanja v čustveno nabitih situacijah,
mehanizme, ki jih sprožajo ter alternativne načine odzivanja,
 se učili prepoznavati in se učinkovito odzivati na čustva drugih (učencev,
sodelavcev …), s tem pa vzpostavljati kakovostnejše odnose,
 razvijali empatijo oz. občutljivost za čustva in potrebe drugih oseb,
 spoznavali, načrtovali in preizkušali strategije spodbujanja čustvene
inteligentnosti učencev in učenk.
Predavatelji in teme (naslov teme, ime predavatelja, število ur in oblika dela):
1. Kaj je čustvena inteligentnost in zakaj je pomembna pri delu z ljudmi? Dr.
Tanja Rupnik Vec, 1D/P
2. Različne dimenzije čustvene inteligentnosti (samozavedanje,
samouravnavanje, empatija, motivacija, socialne veščine): kako jih razvijati in
uravnavati pri sebi in drugih? Dr. Tanja Rupnik Vec, 2D/P
3. Veščine komunikacije – pomemben vidik čustvene inteligentnosti . Dr. Tanja
Rupnik Vec, 2D/P
4. Temeljna čustva: kdaj so funkcionalna in kdaj ne? Strategije ravnanja z
nekaterimi temeljnimi čustvi (jeza, strah …), kadar jih doživljam sam. Dr. Tanja
Rupnik Vec 3D/P
5. Strategije odzivanja na intenzivna čustva posameznih učencev
(sodelavcev/nadrejenih) in skupin oz. učinkovite komunikacijske tehnike v
čustveno nabitih (in drugih) situacijah. Dr. Tanja Rupnik Vec, 3D/P
6. Empatija, zaupanje in samorazkrivanje – kako jih razvijati pri sebi in kako
spodbujati razvoj teh veščin pri učencih? Dr. Tanja Rupnik Vec, 2D/P
7. Strategije spodbujanja razvoja čustvene inteligentnosti in veščin komunikacije
učencev. Dr. Tanja Rupnik Vec, 3D/P
Št. izpeljav: 2

Rok prijave: 15. 9. 2012 (prva skupina), 15.1. 2012 (2. skupina)
Predvideni čas izpeljave: 4 srečanja po 4 PU (1. srečanje prve skupine bo 6.
Oktobra 2015, ostala po dogovoru, na 14 dni do tri tedne; 1. srečanje 2. skupine bo
5.1. 2016, ostala po dogovoru)
Kraj izpeljave: Ljubljana, ZRSŠ, Poljanska 28 ali po dogovoru za skupino učiteljev
na šoli
Kotizacija: 15 eur
Opombe: Skupina se sestane štirikrat. Delo na seminarju je prevladujoče izkustveno,
a dobro podprto s teorijo in raziskavami (predstavitve nekaterih konceptov, ki
omogočajo globlje razumevanje in vpogled v obravnavane situacije), prevladuje
analiza konkretnih primerov udeležencev (ter vzorčnih primerov) ter raziskovanje
alternativnih možnosti razmišljanja, doživljanja in ravnanja v obravnavanih situacijah.
Zgoraj navedene teme se na seminarju prepletajo. Udeleženci v času med srečanji
preizkušajo obravnavano v svojih delovnih in/ali drugih situacijah.

RAZISKOVANJE HUMANITARNEGA PRAVA TER PREPREČEVANJE NASILJA
IN DEJANJ POVEZANIH Z NJIM
Koordinator: Fani Čeh
Telefon: 01 3005 144
E-naslov: fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: Učitelji osnovnih šol, ki učijo predmete: domovinska in državljanska
kultura in etika in zgodovina.
Cilji:
 Predstaviti pomen in osnovna načela mednarodnega humanitarnega prava
(MHP) in najnovejši izzivi s tega področja
 Prispevati k preprečevanju nasilja v družbi (v miru in v času oboroženih
spopadov)
 Spodbujati k strpnosti in solidarnosti v vsakdanjem življenju
Predavatelji in teme:
 Osnove ter pomen Mednarodnega humanitarnega prava (RHP); dr. Vasiljka
Sancin, 1 ura P
 Pomen uvajanja in izvajanja vsebin RHP v šoli, ga. Fani Čeh, 1 ura P
 Oblike nasilja in preprečevanje; Anže Likozar 2 uri P
 Didaktično metodični pristopi pri poučevanju vsebin RHP; Tanja Novaković,
ga. Tina Nemanič, ga. Fani Čeh, dr. Savin Jogan, 4 ure DŠt. izpeljav: 1
Rok prijave: 10. 9. 2015
Predvideni čas izpeljave: 10. 10. 2015
Kraj izpeljave: Ljubljana ali Debeli Rtič
Kotizacija: je ni

LJUBEZEN IN SPOLNOST: ČUT - HOLISTIČNI IN INTERDISCIPLINARNI
PRISTOP K SPOLNOSTI IN SPOLNI VZGOJI (NA PODLAGI IZHODIŠČ IN NAČEL
PESTALOZZI PROGRAMA – SEXED)
Koordinator: mag. Tanja Bezić
Telefon: 02 320 80 75
E-naslov: tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 26 ur (5+ 6+ 6 ur + 9 ur samostojnega dela)
Št. udeležencev: 30 (5 - 6 šol)
Ciljna skupina: Projektni timi OŠ (najmanj 3 in največ 5 učiteljev in svetovalnih
delavcev OŠ).
Cilji: Uvajanje holistične spolne vzgoje v OŠ v skladu s standardi svetovne
zdravstvene organizacije (WHO standardi) ter po načelih Pestalozzi programa za
učenja učiteljev.
Predavatelji in teme:
Naslov teme (III. sklopi)

















WHO standardi holistične spolne
vzgoje
Motivi in cilji seminarja ter dogovori o
poteku komunikacije na seminarju
Holistični pristop k spolnosti in spolni
vzgoji
Spolnost ter človekove in otrokove
pravice
Kulturni in religiozni vidiki razlik v
odnosu do spolnosti
Povzemanje in refleksija
Priprava idejnih osnutkov aktivnosti
z učenci zadnje triade OŠ
Izmenjavanje idej za aktivnosti z
učenci; kritično prijateljevanje
Telesni razvoj in spolnost
Stereotipi na področju spolne
identitete in spolne orientacije
Čustva in spolnost
Ljubezen, spolnost in umetnost
Povzemanje in refleksija
Priprava idejnih osnutkov aktivnosti
z učenci zadnje triade OŠ
Izmenjavanje idej za aktivnosti z
učenci; kritično prijateljevanje.
Medijski
vpliv
na
odnos
posameznika do spolnosti

študij literature

Št.
ur
3

Mag. Tanja Bezić

1

samostojni
študij
D

Mag.Tanja Bezić

1

D

Mag. Pavla Karba

1

P/D

Danijel Lilek

1

P/D

Mag. Tanja Bezić
timsko delo
projektnih timov
Mag. Tanja Bezić

1
3
1

D
samostojno
delo
D

Špela Bergoč
Biserka Lep

1
1

P/D
P/D

Mag. Tanja Bezić
Dr. Inge Breznik
Mag. Tanja Bezić
timsko delo
projektnih timov
Mag. Tanja Bezić

1
1
1
3

P/D
P/D

1

samostojno
delo timov
D

Radovan Krajnc

1

P/D

predavatelj

oblika dela



Nosečnost,
kontracepcija
in Mojca Berčič
preventiva pred spolno prenosljivimi Kopše, dr. med.,
spec. gin.
boleznimi

1

P/D



Spolno vedenje naših mladostnikov,
nasilje in zloraba v spolnosti
Sodelovanje s starši in spolna vzgoja
Povzemanje, refleksija in zaključna
evalvacija
Poročilo o izvedbi
interdisciplinarnega dne - Ljubezen
in spolnost: ČUT

Mag. Melita Zagorc
Vegelj
Mag. Tanja Bezić
Mag. Tanja Bezić

1

P/D

1
1

D
D

Samostojno delo
projektnih timov

-

Timsko
delo





Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 1. oktober 2015; 1. februar 2016
Predvideni čas izpeljave: 1 skupina šol - oktober, november 2015; 2. Skupina šol
marec, april 2016;
Kraj izpeljave: Maribor ali Celje ali Ljubljana (v odvisnosti od večine prijavljenih šol)
Kotizacija: 30 EUR po osebi (najem prostora, materialni in potni stroški, osvežilne
pijače)
Opomba: Koordinatorica seminarja ima uradni certifikat za izvajanje Pestalozzi
programa Sex/sexuality education – Personal development for the prevention of
discrimination and violence, vsi drugi predavatelji pa potrdila o usposobljenosti.
Seminar je bil s strani že udeleženih projektnih timov OŠ odlično ocenjen.

UVAJANJE SODOBNIH DIDAKTIČNIH PRISTOPOV PRI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM DELU V VRTCU
Koordinator: Edita Bah Berglez
Telefon: 07 371 91 92
E-naslov: edita.bah-berglez@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev
Cilji:
- Udeleženci spoznajo sodobne didaktične pristope, ki predšolskega otroka po
večstopenjskem didaktičnem modelu vodijo od razvoja sposobnosti do
usvajanja znanj.
- Predstavitev primerov dejavnosti izkušenih vzgojiteljev praktikov.

Predavatelji in teme:
 Strokovne novosti pojmovanja in razumevanja miselnih sposobnosti
predšolskega otroka (Edita Bah-Berglez).
 Predstavniki praktikov iz vrtcev Posavja, Dolenjske in Bele Krajine.
Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 1. junij 2016
Predvideni čas izpeljave: avgust 2016
Kraj izpeljave: Terme Olimia Podčetrtek
Kotizacija: 50 EUR

VZGOJA ZA ODGOVOREN ODNOS DO NARAVE
Koordinatorica: Fanika Fras Berro
Telefon: 02 320 80 73; 051 697 142
E-naslov: fanika.fras@zrss.si
Št. ur: 2x8 ur (1točka)
Ciljna skupina: vodstveni in strokovni delavci/ke vrtcev in OŠ z oddelki vrtca in
učitelji/ce prvega triletja

Cilji:
- prepoznavanje učinkovitih didaktičnih pristopov pri razvijanju naravoslovnih
kompetenc,
- ozaveščanje pomena učenja z raziskovanjem in aktivna vloga otroka pri tem,
- spodbujanje načrtnega razvijanja naklonjenega, spoštljivega in odgovornega
odnosa otrok do žive in nežive narave,
- izmenjati strokovne poglede in praktične izkušnje pri delu z živimi organizmi v
vrtcu.
Predavatelji in teme:
- Demonstracija vodenja otrok pri spoznavanju živega (mag. Rudi Ocepek)
- Pomen dobrih zgledov in neposrednih izkušenj v pedagoškem procesu (mag. Rudi
Ocepek)
- Aktivno učenje otrok na področju narave (mag. Rudi Ocepek)
- Gozdna učna pot – možnost veččutnega spoznavanja in raziskovanja žive in nežive
narave (Maja Veit Berčnik, Tina Zajšek)
- Didaktične strategije pri uresničevanju ciljev naravoslovja v vrtcu (Fanika Fras
Berro)
- Evalvacija dela z otroki in evalvacija seminarja (Fanika Fras Berro)
Št. izpeljav: 2
Rok prijave: marec 2016
Predvideni čas izpeljave: maj 2016
Kraj izpeljave: Maribor – Vrtec Tezno
Kotizacija: 60 EUR
Opombe:
Na seminarju bomo izvedli hospitacijo v igralnici in v gozdu.
Priporočena literatura:
- Rudi Ocepek: Premagajmo predsodke do živali: Vzgoja za odgovoren odnos
do narave
- “Kako otrok raziskuje, se uči in izraža“ (Zbornik 10. posveta za vrtce ZRSŠ,
2012)

POGLABLJANJE LIKOVNO PRAKTIČNIH IN TEORETIČNIH ZNANJ ZA
KAKOVOSTNEJŠE DELO Z OTROKI V VRTCU
Koordinator: Nives Zore
Telefon: 01 236 3 124
E-naslov: nives.zore@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci vrtcev
Cilji:


Seznanitev z novostmi in nekaterimi aktualnimi problemi pri likovnih
dejavnostih v vrtcu



Ozaveščanje pomena globalnih ciljev pri področju umetnosti v Kurikulu za
vrtce



Senzibiliziranje strokovnih delavcev za pedagoško vodenje pri likovnih
dejavnostih v vrtcu

Predavatelji in teme:
1. Likovno področje umetnosti v Kurikulu za vrtce ; Nives Zore, 2 uri/ P
2. Vrednotenje likovnih del; mag. Marjan Prevodnik, 2 uri/P+D
3. Razstavljanje likovnih del v vrtcu; mag. Marjan Prevodnik, 2 uri P+D
4. Likovno razvojne značilnosti otrok na primeru risbic deklice Heidi, mag. Marjan
Prevodnik, 2 uri/P+D
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 31.1.2016
Predvideni čas izpeljave: april 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 25 €

PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V VRTCU
Koordinator: Nives Zore
Telefon: 01 236 3 124
E-naslov: nives.zore@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci vrtcev
Cilji:
•

Pridobiti vsebinska znanja o praznikih, šegah in navadah v letnem ciklusu

•

Spodbuditi razmislek o pomenu praznovanj za otroke in odrasle v vrtcu

•

Spoznati možne pristope k različnim praznikom

•

Upoštevanje načela enakih možnosti in različnosti med otroki ter načelo
multikulturalizma pri pristopu k različnim praznikom

Predavatelji in teme:
•

Pomen in narava praznikov letnega in življenjskega cikla, Vojko Kunaver, 2
uri/P

•

Od praznika do praznika v vrtcu, mag. Marjeta Domicelj, 2 uri/ P+ D

•

Izkušnje praznovanj v vrtcu, Nives Zore, 2 uri/D

•

Vidik otroka – vidik družine – vidik vzgojiteljic, mag. Marjeta Domicelj, 2 uri/P

Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 31.1.2016
Predvideni čas izpeljave: april 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 25 €

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z UČENCI/DIJAKI Z AVTISTIČNO MOTNJO
Koordinator: mag. Natalija F. Kocjančič
Telefon: 01 23 63 109
E-naslov: natalija.kocjancic@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah in drugi strokovni delavci
Cilji: Udeleženci bodo spoznali:
 značilnosti otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami,
 ustrezne strategije dela za čimboljše funkcioniranje učencev/dijakov z motnjo
avtizma v razredu (prilagojeni načini dela),
 učinkovite metode in strategije za premagovanje psihičnih in fizičnih težav
otrok in mladostnikov z motnjo avtizma
 učinkovite metode za ustvarjanje pozitivne klime ter motivacijo za delo
 vlogo in pomen informacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju otrok in
mladostnikov z avtističnimi motnjami.

Predavatelji in teme:
Mag. Natalija F. Kocjančič
8P+D
 Značilnosti otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami ter prilagojene oblike
in metode dela.
Mag. Tadeja Rupar
8D
 Učinkovite metode in strategije za premagovanje psihičnih in fizičnih težav
otrok in mladostnikov z motnjo avtizma.
 Učinkovite metode za ustvarjanje pozitivne klime in motivacijo za delo.
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 1. marec 2016
Predvideni čas izpeljave: april 2016
Kraj izpeljave: Ljubljana
Kotizacija: 35 eur

USPEŠNO STROKOVNO
AVTISTIČNEGA SPEKTRA

DELO

Z

OTROKOM/UČENCEM

Z

MOTNJO

Koordinator: Sonja Dobravc
Telefon: 03 490 79 37
E-naslov: sonja.dobravc@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci vrtcev in šol
Cilji:
 seznanitev z motnjami avtističnega spektra in uporabnimi strategijami, ki so
potrebne za uspešno delo z otroki z avtizmom vseh starosti
 spoznavanje strategij za razvoj komunikacije
 načrtovanje in evalvacija individualiziranega programa
Predavatelji in teme:
Vernesa Pašić, prof. def. (3ure P/D)






Opredelitev termina motnja avtističnega spektra in značilnosti avtizma
Predstavitev uporabnih metod poučevanja
Pomen senzorne disfunkcije
Nagrajevanje in motivacija
Sodelovanje s starši in pomen le tega

Mag. Aleksander Vališer, prof. def. logoped (3 ure P/D)




Komunikacija in AM
Strategije za razvoj komuniciranja
Uporaba alternativnih komunikacijskih sistemov

Sonja Dobravc, prof. def. (2uri D)


Načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa za otroke z
motnjo avtističnega spektra







Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 15. oktober
Predvideni čas izpeljave: december 2015, marec 2016 (sobote)
Kraj izpeljave: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Kotizacija: 30 eur

PRISTOPI ZA USPEŠNO STROKOVNO DELO Z OTROKOM/UČENCEM Z
DOWNOVIM SINDROMOM
Koordinator: Sonja Dobravc
Telefon: 03 490 79 37
E-naslov: sonja.dobravc@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci vrtcev in šol
Cilji:
 udeleženci seminarja se bodo seznanili z glavnimi značilnostmi downovega
sindroma, na katera področja se osredotočiti pri delu z njimi in kako jih
pripravljati na čim večjo samostojnost v življenju,
 spoznali bodo uspešne strategije za razvoj govora in komunikacije,
 v delavnicah se bodo seznanili z načrtovanjem izvajanjem in evalvacijo
individualiziranega programa za različna starostna obdobja otrok.
Predavatelji in teme:
Mateja Kuhar, prof. def. (3ure P/D)






Kaj je downov sindrom
Značilnosti otrok/učencev
Spretnosti oseb z downovim sindromom
Možnosti za samostojno življenje
Sodelovanje s starši

Mag. Aleksander Vališer, prof.def. logoped (3 ure P/D)




Komunikacija
Strategije za razvoj govora in komuniciranja
Uporaba alternativnih komunikacijskih sistemov

Sonja Dobravc, prof. def. (2uri D)


Načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa za otroke z
motnjo downovega sindroma







Št. izpeljav: 2
Rok prijave: 15. september
Predvideni čas izpeljave: oktober/ november 2015, februar/marec 2016
Kraj izpeljave: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Kotizacija: 30 eur

POSVETI
26. STROKOVNO SREČANJE VODILNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV NA
PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA OTROK IN
MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
Koordinator: Sonja Dobravc
Telefon: 03 490 79 37
E-naslov: sonja.dobravc@zrss.si
Št. ur: 16
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: Vodilni in vodstveni delavci na področju vzgoje, izobraževanja in
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Cilji:
 Aktualne teme s področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
Predavatelji in teme: Bodo objavljeni s povabilom na strokovno srečanje






Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 1. 10. 2016
Predvideni čas izpeljave: 14. in 15. april 2016
Kraj izpeljave: Zreče
Kotizacija: 95 eur

POSVET OD ČRTE DO ČRKE
Koordinator: mag. Sonja Zajc
Telefon: 03 490 49 33
E-naslov: sonja.zajc@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 100
Ciljna skupina: Vzgojitelji v drugem starostnem obdobju in učitelji 1. VIO, ravnatelji
in drugi strokovni delavci v vrtcu in šoli.
Cilji: Udeleženci bodo spoznali, kako lahko z elementi formativnega spremljanja
dosegamo večjo učinkovitost in ustvarjalnost pri razvijanju porajajoče se
pismenosti v vrtcu in spodbujanju bralne pismenosti v 1. vzgojno izobraževalnem
obdobju. V drugem delu posveta bo priložnost, da bodo vzgojitelji in učitelji
predstavili uspešno prakso iz vrtcev in šol ter prikazali različne oblike medsebojnega
sodelovanja, s katerimi so okrepili kontinuiteto opismenjevanja.

Predavatelji in teme:
Vsebina

Število ur

Oblika dela

2

P, D

Spodbujanje razvoja bralne pismenosti z mag. Sonja
elementi formativnega spremljanja
Zajc
Predstavitev uspešne prakse iz vrtcev
vzgojitelji

2

P, D

2

Predstavitev uspešne prakse iz šol,
1. VIO

2

D ( več
ponovitev)
D ( več
ponovitev)

Porajajoča se pismenost vrtcu

Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 30. marec 2016
Predvideni čas izpeljave: 26. maj 2016
Kraj izpeljave: Celje
Kotizacija: 10 €

Ime
predavatelja
Nives Zore

učitelji

PRISPEVKI STROK ZA SVETOVALNO DELO V PRAKSI: NEVROZNANSTVENI
TEMELJI CELOVITEGA DELOVANJA MOŽGANOV IN NJIHOV POMEN ZA
PEDAGOŠKO PRAKSO

Koordinator: Cvetka Bizjak
Telefon: 04 28 02 912
E-naslov: cvetka.bizjak@zrss.si
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 110
Ciljna skupina: svetovalni delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških
domovih
Cilji:
 predstavitev nevroznanstvenih spoznanj
 razmislek o možnostih za upoštevanje teh spoznanj v pedagoški praksi vrtcev
in šol
 predstavitev strategij za spodbujanje integriranega delovanja otrokovih
možganov
 predstavitev modela formativnega spremljanja učenja v povezavi z
nevroznanostjo
 obeležitev 20. obletnice izhajanja revije Šolsko svetovalno delo

Predavatelji in teme:
 Biti gospodar svojega uma - nevroznanstveni temelji celovitega delovanja
možganov in njihov pomen za pedagoško prakso; (Cvetka Bizjak)
 Razvoj avtoregulacije pri otroku in mladostniku (Ljubica Marjanovič)
 Nevroznanstvena spoznanja in teorija navezanosti – kako jih vključevati v
pedagoško prakso v predšolskem obdobju (Barbara Horvat)
 Čuječnost - strategija za spodbujanje integracije otrokovega uma (Miha
Černetič)

Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 14. 3. 2016
Predvideni čas izpeljave: 8. 4. 2016
Kraj izpeljave: Celje
Kotizacija: 30 evrov

