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Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso na OŠ Janka Glazerja Ruše 
aktivno sodeluje z Območno enoto Maribor Zavoda RS za šolstvo na vseh področjih razvijanja in uvajanja 
posodobitev v pedagoško prakso. V zadnjih dvanajstih letih so vključeni v vse projekte in razvojne naloge, ki 
potekajo na Zavodu RS za šolstvo, njihovo delo in rezultate le-tega pa pogosto, kot primere odlične prakse, 
predstavljajo na posvetih v organizaciji Zavoda RS za šolstvo: Konferenca ravnateljev na Brdu pri Kranju, 
konference ob zaključkih mednarodnih  projektov, aktivno sodelovanje na XVIII. posvetu ravnateljev in 
ravnateljic v OŠ – predstavitev dela pri pouku obveznega drugega tujega jezika,  ponazorjenega s praktičnimi 
primeri …   
 
Strokovna skupina je v sodelovanju Območno enoto Maribor Zavoda RS za šolstvo omogočila in izvedla 
številna izobraževanja s hospitacijskimi nastopi za ravnatelje, učitelje šol širom po Sloveniji in za 
predstojnike Zavoda RS za šolstvo na temo formativno spremljanje in uporaba e-listovnika.  Aktivno se 
vključujejo v delo študijskih skupin, v razprave in pedagoške delavnice na strokovnih srečanjih, posvetih, ki 
so v organizaciji Območne enote Maribor Zavoda RS za šolstvo. S številnimi vzornimi nastopi so pomembno 
prispevali h kakovostni povratni informaciji o pouku oziroma kakovostnemu pogovoru po hospitacijah.  
 
V okviru razvojnih nalog in  projektov najprej raziskujejo  lastno prakso in na podlagi analize le-te 
osredotočeno načrtujejo aktivnosti za doseganje ciljev.  
 
Strokovna skupina skrbi za povezavo med šolo in Zavodom RS za šolstvo. Uspešno sodelovanje šole z 
Zavodom RS za šolstvo je uspelo spodbuditi razvoj spodbudnega in varnega učnega okolja, različnih vrst 
pismenosti in pogojev za razvoj in širjenje vključujoče šole ne samo na Osnovni šoli Janka Glazerja v Rušah, 
temveč tudi širše v regiji in celotni Sloveniji. Strokovna skupina po zaključenih projektih delo še naprej 
nadaljuje v smeri razvijanja kakovostnih procesov učenja in poučevanja. Pridobljene izkušnje  nadgrajujejo 
z izvajanje pouka po načelih formativnega spremljanja in po načelih učeče se profesionalne skupnosti širijo 
pridobljena znanja na ostale sodelavce šole in širše.  


