
Termin izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec e-naslov izvajalca 

6. oktober 2017 

15:00–18:00 

ZGODNJE 

POUČEVANJE TUJIH 

JEZIKOV V OSNOVNI 

ŠOLI (1. DEL) 

učitelji TJ v 1. in 2. VIO 

 

1. Predstavitev strokovnega sodelovanja s šolami v šolskem 

letu v OE Kranj (seminarji Krepitev kompetenc) 

2. Ugotovitve spremljave tujih jezikov v 2016/17 

3. Primeri dobre prakse. 

4. Učitelj tujega jezika kot načrtovalec lastnega 

profesionalnega razvoja  

mag. 

Lucija 

Rakovec 

lucija.rakovec@zrss.si  

20. oktober 2017 

6. november 2017 

9:00-12:30 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE V 

VRTCU - 

VKLJUČEVANJE 

OTROK V PROCES 

VREDNOTENJA IN 

SAMOVREDNOTENJA 

ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev iz vrtcev 

Poglabljati znanja o elementih formativnega spremljanja 

otrok v vrtcu s poudarkom na spodbujanju širšega 

razmišljanja pri otrocih (metakognicije). 

Ozavestiti pomen vključevanja otrok v proces načrtovanja in 

reflektiranja za njihovo učenje. 

Karmen 

Usar 

karmen.usar@zrss.si  

23. november 2017 

15:00-18:00 

RAZISKOVANJE 

LASTNE PRAKSE - 

TEMELJ 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA UČITELJEV 

TUJIH JEZIKOV 

učitelji TJ 

 

Osrednji del srečanja bo namenjen individualnemu 

profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev z namenom 

izboljšanja kvalitete dela, učenja in poučevanja TJ. 

Predstavljeni bodo rezultati ankete o profesionalnem razvoju 

strokovnih delavcev in vloga ZRSŠ pri nadaljnjem 

usposabljanju in izobraževanju učiteljev TJ na predmetno-

didaktičnem področju (inovativni pristopi učeče se 

skupnosti). 

Maja 

Kovačič 

maja.kovacic@zrss.si  
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4. december 2017 

9:00-11.45 

SREČANJE ZA 

POMOČNIKE 

RAVNATELJEV OŠ IN 

SŠ 

pomočniki ravnateljev OŠ in 

SŠ 

 

Strokovne vsebine (delavnica) 

Vključujoča šola 

Učitelji, raziskovalci lastne prakse 

mag. 

Lucija 

Rakovec 

lucija.rakovec@zrss.si  

10. januar 2018 

15:00-18:00 

 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE V 

PODPORO UČENJU 

TUJIH JEZIKOV NA 

PREDMETNI STOPNJI 

učitelji TJ v 2. in 3. VIO 

 

Srečanje bo temeljilo na predstavitvi primerov dobre prakse 

vključevanja elementov formativnega spremljanja  v pouk TJ 

(nameni učenja in kriteriji uspešnosti, dokazi o predznanju, 

učenju in dosežkih, povratna informacija, samovrednotenje, 

vrstniško vrednotenje) in predstavitvi lastnih izkušenj z 

vključevanjem tovrstnih vsebin v pouk TJ. 

Maja 

Kovačič 

maja.kovacic@zrss.si  

15. januar 2018 
 

14.00–16.30 

KAJ MI POVEJO 
REZULTATI NPZ IZ 
MATEMATIKE 

učitelji matematike v OŠ Z učitelji matematike bomo v delavnici pogledali kako 
rezultate NPZ iz matematike uporabiti za kvalitativno analizo 
in kako te rezultate upoštevati pri poučevanju. 

Mateja 
Sirnik 

mateja.sirnik@zrss.si  

17. januar 2018 

(naslednja tri srečanja 

po dogovoru v skupini) 

13.00–15.30 

REŠEVANJE 

STROKOVNIH 

VPRAŠANJ V SKUPINI 

svetovalni delavci v vrtcih, 

OŠ in SŠ 

Organizirali bomo štiri intervizijska srečanja skupine 

svetovalnih delavcev (4 do 8). V skupini bomo analizirali in 

iskali rešitve za strokovna vprašanja udeležencev.  

mag. 

Cvetka 

Bizjak 

cvetka.bizjak@zrss.si  
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23. februar 2018 

9.00-12.30 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE V 

VRTCU - UČENJE 

OTROK OD OTROK 

ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev iz vrtcev 

Poglabljati znanja o elementih formativnega spremljanja 

otrok v vrtcu s poudarkom na spodbujanju medvrstniškega 

učenja. 

 

Karmen 

Usar 

karmen.usar@zrss.si  

28. februar 2018 

14.00–16.30 

UPORABA IKT PRI 

NARAVOSLOVJU IN 

MATEMATIKI 

učitelji naravoslovnih 

predmetov in matematike 

OŠ in SŠ 

V delavnici se bodo učitelji matematike in naravoslovnih 

predmetov seznanili z aplikacijama Plickers in GoFormative, 

ki ju lahko uporabijo v različnih fazah učenja in poučevanja. 

Skupaj bomo odkrivali, kako ju lahko uporabimo za 

preverjanje (pred)znanja, spremljanje napredka in 

nenazadnje tudi za ocenjevanje. Načrtovali bomo dejavnosti 

za učence z vključevanjem predstavljenih aplikacij z 

namenom razvijanja in preverjanja ciljev učenja. 

Jaka 

Banko 

mag. 

Mateja 

Sirnik 

jaka.banko@zrss.si  

mateja.sirnik@zrss.si  

19. marec 2018 

13.30–16.00 

23. april  2018 

13.30–16.00 

 

KOMUNIKACIJA IN 

GOVORNA 

VZGOJA/KULTURA 

učitelji OŠ, SŠ 

 

Organizirani bosta dve srečanji. V skupini bomo iskali 

odgovore na vprašanja, ki se navezujejo na naslov. 

Razmišljali bomo o govorni prepričljivosti, argumentaciji in 

o neverbalni govorici. 

Vzorčne predstavitve bomo povezovali s praktičnim delom. 

Vlado Pirc vladimir.pirc@zrss.si  

23. april 2018 

9.00-12.30 

KJE PA NAS ČEVELJ 

ŽULI? 

 

ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev iz vrtcev 

Razmišljati o izvedbenih kurikulih v oddelkih vrtca in iskanje 

rešitev za njihovo večjo osredotočenost na otroke. 

 

Karmen 

Usar 

karmen.usar@zrss.si  
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23. april 2018 

15:00-18:00 

ZGODNJE 

POUČEVANJE TUJIH 

JEZIKOV V OSNOVNI 

ŠOLI (2. DEL) 

 

učitelji TJ v 1. in 2. VIO 

 

1.Priprave na spremljave pouka v š.l. 2017/18 

2. Nameni učenja in kriteriji uspešnosti pri zgodnjem učenju 

TJ 

3. Primeri dobre prakse 

4. Načrtovanje didaktičnih primerov pri pouku TJ, ki dvigujejo 

motivacijo 

mag. 

Lucija 

Rakovec 

lucija.rakovec@zrss.si  
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