
Erasmus+, KA 101 spopolnjevanje šolskega osebja

PRILOŽNOSTI ZA UČENJE IN ŠIRJENJE ZNANJA           

****

OPPORTUNITIES FOR LEARNING AND DISSEMINATING KNOWLEDGE

Trajanje projekta: 24 mesecev /1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Nepovratna evropska sredstva  za spopolnjevanje šolskega osebja  v vrednosti  16.953 EUR. 



Potrebe organizacije:

strokovnim in osebnim razvoje kadrov za razvijanje novih učnih metod, 
oblik, pristopov, orodij in tehnologij  na področju poučevanja in učenja 

že nekaj let izvajamo procese formativnega spremljanja učenčevega znanja in 
v ospredje dajemo posameznika - zaznali potrebo, da je za napredek in 
razvoj posameznika pomembno tudi  vključevanje  timskega dela, 
sodelovalnega  oz. kooperativnega učenja. Opažamo namreč, da imajo 
učenci velike težave pri vključevanju, sodelovanju,  vzpostavljanju empatije in 
komunikacije s 

naraščajo težave  čustveno občutljivih otrok na različnih področjih  šolskega 
kurikul želimo vnesti več oblik sprostitvenih dejavnosti  (joga,  meditacija 
ipd.) in  naučiti učence številnih tehnik sproščanja

potreba po izmenjavi  znanj, izkušenj in primerov dobre prakse na vseh 
področjih 



Namen  projekta

• obogatiti strokovne in osebne kompetence zaposlenih, dvigniti
kvaliteto poučevanja in učenja na vseh področjih našega dela,
Zavedamo se, da je razvoj posameznika pomembno

• vključevanje timskega dela in sodelovalnega učenja

• učence opremiti z ustreznimi orodji, ki spodbujajo empatijo,
sodelovanje, pozitivno psihosocialno klimo, motivacijo in veselje do
učenja v skupini.

• z novimi znanji tehnik sproščanja pomagati čustveno ranljivim
učencem, pomagati pri odpravljanju stresnih situacij in dobrega
psihofizičnega počutja v šoli.



Zakaj je ERASMUS+ 
strokovno spopolnjevanje
dobro?

 strokovna in osebna rast učitelja…

 navdušenje 

 znanja prenese/preizkusi/ implementira med učence

 širjenje znanja/ diseminacija (PK, članki, konference…)…

 financiranje EU



MOBILNOSTI STROKOVNEGA OSEBJA
Načrtujemo mobilnost 9 strokovnih delavcev  na dveh ravneh:
• Mobilnost 4 učiteljev  (Nevenka Brežnik,  Anja Kunej, Mateja Rokavec, 

Cveto Prevodnik) na strukturiranih tečajih
• Izobraževalni obisk na osnovni šoli v Španiji /celo recipročni

(udeležba 5 strokovnih delavk (ravnateljica,  svetovalna delavka 3 učiteljice z 
vsake

triade)
****COVID SITUACIJA
****sprememba ODSTOP PARTNERSKE ŠOLE (izobraževalni obisk)
4 strokovne delavke so se preusmerile na strukturirane tečaje
1 mobilnost manj

IZVEDENO 8  MOBILNOSTI NA STRUKTURIRANIH TEČAJIH



1.MOBILNOST – Nevenka Brežnik
Seminar: The Power of Educational Coatching / Moč vodenja v 
izobraževanju

• Čas izvedbe seminarja:  4. 4. – 8. 4. 2022 Kraj: Atene, Grčija

Cilji - opolnomočiti učitelje za izvajanje izobraževalnega coatchinga. 



Primer dobre prakse
KAJ JE COATCHING?

• Coaching je proces, ki pomaga klientom pri doseganju želenih ciljev.

• Običajno poteka med coachem in posameznikom. 

V izobraževanju učitelji prevzamejo vlogo coacha
in vodijo učenca do željenega cilja.



TIŠINA  Je to najboljša pot k sebi?

Kakšno vlogo ima tišina v našem življenju?

Tišina nas preprosto s svojo prisotnostjo priganja in sili v soočenje s 
samim s seboj. 

Če srečanja s tišino ne želimo ali za to nismo pripravljeni, doživljamo 
tišino kot blago obliko nasilja in prisile. 

Če pa njeno prisotnost sprejmemo, postane skrivni zdravitelj, notranji 
prostor svobode, zatočišče, kjer si lahko odpočijemo in naberemo novih 
moči.



Primeri dobre prakse 

KJE SEM IN KAM 
ŽELIM?  

KOLO ŽIVLJENJA



IGRA TIŠINE

spodbuja izboljšanje splošnih motoričnih sposobnosti, kljub temu, da 
otroci sedijo v tišini in popolnoma pri miru.

- pravilno trebušno dihanje

- fizična sprostitev                           

- vizualizacija



HOJA PO ČRTI

je aktivnost, ki spodbuja gibanje in v osnovi omogoča izboljšanje ravnotežja 
in sposobnost koordinacije rok in nog.

Vaja tudi ugodno vpliva na razvoj pozornosti.

Pripomočki: narisana ali prilepljena črta, različni predmeti za prenašanje, 
mirna in sproščujoča glasba.

1. Hoja brez prenašanja predmetov.

2. Hoja s prenašanjem predmetov v eni roki.

3. Hoja s prenašanjem predmetov v obeh roka.

4. Hoja se prenašanjem predmeta na glavi.



PRISLUHNI ZVOKU

Vaja izboljša pozornost.

Pripomočki: prazen lis papirja, pisalo, različni predmeti, s katerimi 
ustvarjamo zvok.

Učenci na stolu sedijo obrnjeni proč od učitelja. Poslušajo zvoke in list 
zapišejo, kaj so slišali.



2., 3., 4.,  MOBILNOST 
Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak, Vlasta Prevolšek

Seminar: Introduction to Finnish Education

• Čas izvedbe seminarja: 2. – 7. maj 2022,  Kraj: Helsinki, Finska

Cilji:

spoznavanje finskega  izobraževalnega modela

spoznavanje  metod, ki  poučevanje prilagajajo holističnemu pristopu, 
osredotočenemu na učence

spoznavanje finskega kurikuluma s poudarkom na dobrem počutju 
učencev in spoznavanje tehnik sodelovalnega učenja – PERMA model

pridobivanje znanja o EdTechu in kako se uporablja v finskem 
izobraževanju





Primer dobre prakse 

PERMA MODEL - Pozitiven pogled na življenje pomembno prispeva h 

kakovosti življenja, odnosov in dela, navdihuje k večji ustvarjalnostI.

Prijetna pozitivna čustva (Positive emotions)

Angažiranost (Engagement) – dejavnosti, ki nas zanimajo

Odnosi (Relationships)  odnosi in povezave

Meaning - Občutek, da je življenje vredno - občutek smisla

Dosežki (Achievement) – postavimo si jasne, kratkoročne cilje…



PERMA MODEL

• Prijetna pozitivna čustva (Positive emotions) – otrokom omogočamo priložnosti za doživljanje in 
izražanje prijetnih čustev in občutkov, sreče, zadovoljstva, pomirjenosti, veselja... 

• Angažiranost (Engagement) - za nekoga je to lahko šport, za drugega glasba, ročno delo … 
dejavnost, ki nas zanima, nas  pritegne in  nam omogoča razvijati naše kompetence in veščine. 
Pomembno, da čim več časa preživimo v dejavnostih, ki nam omogočajo občutke zadovoljstva.

• Odnosi (Relationships)  Odnosi in povezave z ljudmi so en od najpomembnejših vidikov življenja. 
Pomembno je, da otrokom omogočamo priložnosti za navezovanje in vzdrževanje zaupljivih, 
pristnih in trdnih odnosov z drugimi ter razvoj socialnih veščin in kompetenc, ki jim bodo pomagale 
graditi in ohranjati takšne odnose v zrelih letih.

• Meaning - Občutek, da je življenje vredno. Občutek smisla in razumevanja tega, kdo smo, kam 
spadamo, kakšen je naš namen, kaj nam daje smisel,  vliva tudi upanje v prihodnost - pomembno 
varovalo pred depresijo. Pomembno, da energijo in čas posvečamo stvarem, opravilom, 
dejavnostim, ki se nam zdijo smiselne in pomembne.

• Dosežki (Achievement) - Jasni cilji, četudi majhni, pomembno prispevajo  k sreči in zadovoljstvu v 
življenju,  krepijo samovrednotenje in samozaupanje. 



POZITIVNA ČUSTVA – VPRAŠANJA ZA UČENCE (pri pouku, pri RU…)

• PERMA the Wellbeing model of Positive Psychology - YouTube (s pomočjo 
videa lahko oblikuješ vprašanja za učence)

• KAJ TE DELA SREČNEGA?

• PRI KATERI DEJAVNOSTI TI ČAS HITRO TEČE?

• KAKO SE POČUTIŠ SEDAJ?

• KDO TE NAJBOLJ RAZUME, PODPIRA?

• ČE POMISLIŠ NA ODNOSE, KAJ TI NAJVEČ POMENI, KAJ NAJBOLJ CENIŠ?

• NA KATERI DOSEŽEK SI NABOLJ PONOSEN?

• …

https://www.youtube.com/watch?v=mnI1ZUgFPlM


KAKO OBVLADUJEM ČUSTVA OB RAZLIČNIH SITUACIJAH/KONFLIKTIH…

OBVLADOVANJE ČUSTEV

SITUACIJA MISEL ČUSTVO TELESNA 

REAKCIJA

DEJANJE 

KAJ SEM NAREDIL

IGRA SPOZNAVANJE - Igra v paru
GLEJTA  SE ENO MINUTO

OBRNITA SE VSTRAN IN SPREMENITA ENO/DVE/ TRI  STVAR/I NA SEBI

SE OBRNITA NAZAJ  IN DRUG PRI DRUGEMU  UGOTOVITA SPREMEMBO



SEE THE GOOD activity cards – POSITIVE 
PEDAGOGY

- oblike in metode poučevanja, ki izhajajo iz pozitivnih karakternih lastnosti posameznika,

- učenec prepozna svoje pozitivne osebnostne značilnosti in jih ozavesti,

- učenec vidi pot, način, kako postane boljši, uspešnejši s pomočjo svojih karakternih 

sposobnosti,

- vidni so tudi najmanjši znaki uspeha,

- učenec zna uporabiti svoje pozitivne karakterne značilnosti pri pridobivanju novega znanja, 

razvijanju veščin, pri sodelovanju…

- učinkovita povratna informacija in s tem zadovoljena potreba po konstantnem potrjevanju…







Pridobivanje znanja s pomočjo Education tehnology - EdTech

WORDART 

• https://wordart.com/

CANVA.COM - PROGRAM ZA OBLIKOVANJE (VABILA, 
VOŠČILNICE, SLIKE.DARILA…
Domov – Canva

https://wordart.com/
https://www.canva.com/


5. MOBILNOST – Mateja Rokavec

Seminar: Happy Schools: Positive Education for Well Being and Life-Skills
Development

• Čas izvedbe seminarja: 6. – 11. junij 2022,   Kraj:  Barcelona, Španija

• Cilji:

• Učenci se bodo s posebnimi dihalnimi tehnikami ter jogijskimi položaji 
naučili obvladovati stres, ki ga občutijo pred ocenjevanji, ko jim pade 
koncentracija in potrebujejo premor, ko zaidejo v konflikt …

• Naučili se bodo uporabljati metodo STOPP (stop, take a breath, 
observe, pull back, practice) zlasti takrat, ko zaidejo v konflikt.

• S pomočjo čuječnosti se bodo urili v usmerjanju pozornosti v sedanji 
trenutek.

• V vsakdanje življenje se bodo naučili vnašati krožnik zdravih navad.



Primer dobre prakse – Mateja 

• POZITIVNO RAZMIŠLJANJE V RAZREDU (RAZREDNA URA)

- Ko zjutraj vstaneš, dopolni stavek: Danes je/bo čudovit dan, ker …

- Zvečer pred spanjem sedi, se umiri in se sprehodi skozi svoj dan. 
Pomisli na 3 stvari, ki so bile zate dobre oziroma si jih naredil/-a 
dobro. Nato jih zapiši.

- Zapiši 5 svojih pozitivnih značajskih lastnosti in 3 take, ki jih moraš 
izboljšati z vsakodnevnim treningom.

- Ali si srečna/srečen? 

Odločitev je samo tvoja.



MOTIVACIJSKI PLAKAT V RAZREDU

SI SREČEN/SREČNA?
DA NE

ŽELIŠ BITI 
SREČEN/SREČNA?

NE

DA

NAREDI 
SPREMEMBO

NADALJUJ S TEM, KAR 
TRENUTNO POČNEŠ 



DIHALNE TEHNIKE ZA ODPRAVLJANJE STRESA 
PRED OCENJEVANJI ZNANJA, V KONFLIKTIH …
• Počasni vdih skozi nos - štej do 4, počasni izdih - štej do 4. Ponovimo.

• TREBUŠNO DIHANJE – eno roko namestimo na trebuh, drugo na prsni koš; vdihnemo skozi nos in 
opazujemo, kako se trebuh izboči, nato izdihnemo skozi nos in opazujemo, kako se trebuh pokrči. 
Ponovimo.

• 4-7-8 TEHNIKA DIHANJA (močan stres, razburjenost) – najprej globoko izdihnemo skozi usta, nato 
vdihnemo skozi nos in štejemo do 4, zadržimo dih in štejemo do 7, izdihnemo skozi usta in 
štejemo do 8. Ponovimo.

• KVADRATNO DIHANJE štej do 4 (2 minuti) 

• BARVNO DIHANJE/dihanje balona (2 minuti)

• NARIŠI SVOJ DIH z odprtimi ali z zaprtimi očmi

(2-5 minut)



METODA „STOPP“ – ob konfliktu

• STOP: počakaj 6 sekund, preden odreagiraš

• TAKE a breath (VDIHNI): en počasni umirjen vdih

• OBSERVE (OPAZUJ):                  O čem razmišljam?

Kaj občutim v telesu?        

Kaj me je vznemirilo?

• PULL back (STOPI NAZAJ): Poglej širšo sliko konflikta. Je to mnenje ali 
dejstvo?

• PRACTICE/PROCEED (VADI/NADALJUJ): Kaj je najboljše, ki jo lahko naredim 
zase, za druge oziroma za celotno situacijo, v kateri trenutno sem?

Telo

ČustvaMisli



HEALTHY MIND PLATTER – KROŽNIK ZDRAVIH 
NAVAD

VSAKI NAVADI V CELOTNEM DNEVU NAMENI VSAJ 5 MINUT



6. MOBILNOST – Anja Kunej 
Seminar: Inspiring Healtly lifestyles to Learners

Čas izvedbe seminarja: 27.junij  – 1. julij 2022,   

Kraj:  NIKOZIJA CIPER

Cilji:

• Spodbujati zdrave življenjske navade znotraj in zunaj učilnice;

• oblikovati pouk, ki temelji na zdravem življenjskem slogu;

• seznaniti učence z zdravo in  lokalno pridelano hrano;

• pozitivne izkušnje in novo znanje vključiti v svoje delo;

• ustvarjati večjo produktivnost pri delu z učenci;

• okrepiti svoje sposobnosti za izvajanje učnih tehnik in idej za navdihovanje 
zdravega načina življenja učencem.



Primer dobre prakse 
ZAPESTNICA IZ NARAVNIH MATERIALOV

• Delo na terenu (park, gozd, travnik,…)

• Potrebuješ: širok lepilni trak, naravni materiali (cvetlice, liste, 
kamenčke, …)

Učencem okrog zapestja prilepimo lepilni trak – zapestnico, nato pa si 
jo s pomočjo nabranih naravnih materialov sami okrasijo. 

Nabrani oziroma najdeni material si lepijo na lepilni trak 

in tako nastaja unikatna zapestnica.



SKUPINSKA PANTOMIMA

• Učenci se postavijo v kolono tako, da gledajo sošolca, ki je pred njim v 
hrbet. Nato učitelj (lahko tudi nekdo od učencev, ki ga določimo že na 
začetku) potreplja zadnjega v koloni po ramenu. Ta se obrne in 
pozorno gleda, kaj mu kaže (vodenje žoge in met na koš, dvigovanje 
uteži, prižig in vožnja z motorjem,…). Nato se ta obrne, potreplja 
sošolca pred njim po ramenu in mu pokaže kaj je videl. To se nadaljuje 
brez govorjenja vse do prvega v koloni. Ta pokaže videno gibanje 
vsem, nato še prvi pokaže vsem učencem svoje gibanje – kako se je 
začelo.



SKRITI ZAKLAD

Delo na terenu (park, gozd, travnik,…)

Učenci se razdelijo v skupine. Vsaka supina dobi pisemsko ovojnico, v 
kateri je naloga oziroma navodilo za delo. Ko nalogo opravijo, prinesejo 
rešitev učitelju ter vzamejo novo ovojnico z nalogo. Tista skupina, ki 
prinese vse rešitve, zmaga. 

DIHALNA VAJA - Kako dolgo lahko zadržiš sapo? 

Učenci se udobno namestijo in prisluhnejo spodnji 

povezavi: https://youtu.be/0BNejY1e9ik

https://youtu.be/0BNejY1e9ik


SESTAVLJANJE „GRADU“

• Potrebuješ: papirnate lončke, gumico, 4 vrvice

Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi gumico, na 
kateri so zavezane štiri daljše vrvice. Vsak učenec prime eno vrvico, vsi 
štirje gredo skupaj po lonček, ga vzamejo s pomočjo gumice in vrvic ter 
ga prinesejo na svoje mesto, kjer bodo gradili. 

Zadnji lonček, čisto na vrhu, morajo obrniti navzgor. 

Zmaga skupina, ki prva sestavi trden grad.



7. MOBILNOST –Suzana Fideršek 
Seminar: Stress Management and Recognition: Key Strategies for
Teachers/Prepoznavanje in obladovanje stresa: ključne strategije za 
učitelje

• Čas izvedbe seminarja: 11. – 16. julij 2022,   Kraj:  Barcelona, Španija

Cilji:

• uporaba praktičnih orodij za obvladovanje stresa v izobraževalnih 
okoljih

• spodbujanje odpornosti, izboljšanje dobrega počutja, učinkovito 
spopadanje s stresnimi situacijami na delovnem mestu 

• izboljšanje čustvene inteligence, vključitev veščin čustvene inteligence 
v učne načrte

• pomoč učencem pri soočanju s stresom

• učenje tehnik sproščanja za učitelje in učence





Primer dobre prakse – Suzana

• Sprostitveni tehniki 

• Vplivanje umetnosti na spopadanje s stresom

Potrebujemo 4 voščenke različnih barv in list papirja ter 4 različne zvrsti glasbe.
Zapremo oči, vzamemo prvo voščenko in poslušamo prvo glasbo ter na list
papirja rišemo po občutku. Ko se prične druga glasba, z zaprtimi očmi rišemo z
drugo barvo in tako nadaljujemo do zadnje glasbe. Na koncu odpremo oči in
pogledamo kakšen izdelek je nastal.

• Tehnika Pomodoro – razporeditev časa in odmor (25 min – 5 min)

Sprostitvena dejavnost primerna za učence 

od 1. – 3. triade.



Joga in ostale sprostitvene tehnike

• Jutranja joga na stolu

• tehnike krava – mačka, orel, drevo, itd. 

• Vaje pred testom - naredimo nekaj dihalnih vaj,

• Vaje za pomiritev in pred spanjem pri kateri vdihnemo zrak skozi eno 
nosnico in jo nato pokrijemo in ga izdihnemo skozi drugo. Na koncu 
vadbe pomanemo dlani in jih položimo najprej na prstni koš, jih 
ponovno pomanemo in položimo na čelo, nazadnje jih pomanemo in 
nato položimo še na oči. 



8.MOBILNOST – Martina Kroflič 
Seminar:Information and communication technologies (ICT), web 
application, social networks and online tools for a New Education

• Čas izvedbe seminarja: 21. – 27. avgust 2022,  Kraj: Rekyavik, Islandija

Cilji:

- Naučiti se uporabljati raznolika nova IKT orodja in naprave. 

- Omogočiti učiteljem, da izboljšajo svoje praktične spretnosti pri uporabi novih 
tehnologij.

- Preveriti in pravilno upravljati različna digitalna orodja za interdisciplinarno 
uporabo.

- Pomagati učiteljem pri izbiri motivacijskih dejavnosti za učence pri uporabi IKT.

- Spoznavanje različnih izobraževalnih sistemov in uporaba dobrih učnih praks v 
novih okoljih.

- Omogočiti evropsko sodelovanje med udeleženci seminarja in krepiti evropsko 
zavest.

- Izboljšati tekoče znanje angleščine -uradni jezik tečaja.







Primer dobre prakse – Martina Kroflič

• Ustvarjalne aplikacije, ki jih lahko uporabljamo v različne namene 
(npr. za preverjanje ali ocenjevanje znanja). 



Primer rabe aplikacije

• Pojdite na https://nearpod.com

• Izberite ikono „teachers“ in se prijavite s službenim elektronskim naslovom.

• Če želite izvedeti kaj več o aplikaciji, si zavrtite predstavitev zgoraj levo.

• Izberite: „create - lesson – most popular - time to climb – add“.

• Postavite vprašanje, dodajte odgovore, označite pravilni odgovor.

• Smiselno je, da postavite vsaj 5 vprašanj.

• Zaključite s „save and exit“.

https://nearpod.com/


• Povabite učence k igri „time to climb“ tako, da kliknete na ustvarjeno aplikacijo.

• Izberite „live participants“.

• Učencem posredujte kodo, ki se vam izpiše na ekranu. 

• Učenci vstopijo v program tako, kot ste na začetku vi, le da izberejo ikono 
„students“.

• Ko so vsi prijavljeni, v meniju zgoraj levo kliknete „presentation view“ in začnete 
igro.

• Na koncu se pokaže, kdo je zmagovalec.



RAZŠIRJANJE, RAZŠIRJANJE, RAZŠIRJANJE

• FIT PEDAGOGIKA –učenje z gibanjem, številna spopolnjevanja učiteljev že 
potekajo in vsebina se že izvaja, aktualni tudi  FIT kratki 2-5 min odmori.

• Vključevanje različnih tehnik sproščanja (joga, meditacija ipd.) in druge 
sprostitvene dejavnosti v pouk in druge dejavnosti.

• Delavnice dobro počutje, kako premagati stres, poraz, neuspeh… komunikacija,  
zdrav življenjski slog ipd.).

• Sprostitveni  rekreativni odmori tematsko obarvani (joga, meditacija, ples, 
igre…na igrišču).

• Načrtovanje nove  ID – delavnice  za premagovanje stresa , neuspeha, zdrav 
življenjski slog ipd… 

• Izdelava videofilma o komunikaciji in sodelovanju med vrstniki – natečaj.

• Priprava in izvedba celostnega projektnega dne » Srečna šola - srečni otroci«. 


