
 Učna mobilnost šolskega osebja 

 

»SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA« 

teden dejavnosti  (23-10.- 27.10.2017) ali celo šolsko leto 
V tednu dejavnosti in tudi preko celega šolskega leta sistematično uvajamo nove metode, pristope in aktivnosti  v pouk in 

druge dejavnosti na šoli, ki smo jih 4  strokovne delavke   naše šole  (Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak, Nevenka Brežnik, 

Vlasta Prevolšek)  prenesle s svojih strokovnih spopolnjevanj v tujini  v kolektiv. 

CILJI: 

 uporabiti uspešne metode/pristope poučevanja, učenja in medsebojnega sodelovanja pri pouku in drugih dejavnostih 

 narediti pouk še bolj zanimiv, pester in dinamičen,  

 omogočiti aktivnost učencev v procesu poučevanja in učenja, 

 diseminacija (razširjanje rezultatov). 

PREDLOGI METOD, PRISTOPOV:  

MOTIVACIJSKE/DIDAKTIČNE IGRE   

(PRAVI BALON, KDO SEM, ICON POET, STORRY QUBES, DETEKTIV 

DIGITALNA ZGODBA (PHOTO STORY3) 

OPIS SLIKE/delo v paru  (kaj se je zgodilo PREJ, KAJ ZA TEM) 

PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNICE (npr. POTOVANJE S ČUTILI ipd.) 

UČENJE/POUK NA PROSTEM,OKOLJSKE AKTIVNOSTI (dejavnosti, ki bi lahko potekale v učilnici, a jih  

izvajamo zunaj na prostem (npr. usvajanje novih znanj, ponavljanje in utrjevanje  učne snovi iz katerega koli 

predmeta, ki pa ni vezana na naravno okolje.  
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TEAMBUILDING IGRICE (IGRE Z ŽOGO/KLICANJE IMEN, VRSTNI RED UČENCEV, SKUPINSKO 

OBRAČANJE DEKE/PODLOGE, ČLOVEŠKA GOSENICA ipd.).  

UMETNOSTI V NARAVI (ustvarjanje motivov z materiali z narave, iskanje motivov in fotografiranje v naravi). 

GOZDNA DIDAKTIKA (Pouk na prostem in v drevesni hišici v povezavi z Zavodom za gozdove, OE Celje). 

 

Vsak učitelj po svoji presoji izbere 2 – 5 dejavnosti, metod, pristopov,  ki jih bo uporabil  pri svojem delu (pouk, OPB, 

nadarjeni, ID ipd.) v tem tednu dejavnosti ali skozi celo šolsko leto ter svoj izbor vpiše v tabelo. 

 PROSIM, da svoj izbor metod, pristopov, aktivnosti vpišite v tabelo. Za kakršnokoli vprašanje, smo vam na voljo.  

VLJUDNO VABLJENI TUDI NA OGLED RAZSTAVE,  KI JO SPROTI DOPOLNJUJEMO S 

FOTOGRAFIJAMI, KI NASTAJAJO PRI NAŠEM DELU.   

Koordinatorica  projekta Vlasta Prevolšek  

PROJEKTNI TIM: Nevenka Brežnik, Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak  


