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DELAVNICE 
 

Ime in priimek  NATAŠA PUHNER, KARMEN POKORNY 

PRIJAVLJAM PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

INTEGRACIJA ANGLEŠKEGA 
JEZIKA od 1. do 5. razreda 

Razred: 1. – 5. 
 
Predmet: TUJ JEZIK 
(ANGLEŠČINA) 

Kratka predstavitev delavnice: 

Zgodba kot izziv: 
• jezikovna kopel 
• gib 
• plakat 

 
 

Ime in priimek  MATEJA KOROŠEC, MONIKA ŠVIGELJ 

PRIJAVLJAM PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Globalno opismenjevanje 
Razred: 1. - 3. in naprej 
 
Predmet: slovenščina in 
medpredmetno povezovanje 

Kratka predstavitev delavnice: 

Predstavili bova globalno opismenjevanje v prvem in drugem razredu, 
njegove prednosti in slabosti. Udeleženci bodo razdeljeni v skupine ter 
praktično preizkusili potek take oblike dela z učenci.  Poleg tega bodo 
udeleženci lahko videli oblikovanje miselnega vzorca - plakata po 
skupinah, na neko dolčeno vsebino in se tudi sami preizkusili v takem 
delu.   
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Ime in priimek  ANA NUŠA KERN, TINA VERBANČIČ, OLGA ŠRAJ KRISTAN 

PRIJAVLJAM PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Teorija izbire 
Vse stopnje, vodenje šole 
 
 

Kratka predstavitev delavnice: 

V skupni uri bodo predstavljene osnove teorije izbire s primeri 
delovanja v šoli in na osebnem področju. 
V delavnici bodo udeleženci lahko sami izpostavili primere, vprašanja, 
dileme in iskali rešitve ter odgovore na izpostavljene dileme, 
vprašanja, podobno kot tudi poteka delo s starši učitelji in tistimi, ki se 
usposabljajo iz teorije izbire. 

 
 

Ime in priimek  Mateja Peršolja, Kristina Ferel 

PRIJAVLJAM PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Samoregulacija učenja in 
formativno spremljanje 

Vse stopnje, vodenje šole 
 

Kratka predstavitev delavnice: 

Udeleženci bodo preko simulacije dela v razredu ob neki dejavnosti 
spoznali celoten proces samoregulacije učenja (načetovanje, proces 
učenja, oblikovanje meril za vrednotenje, samopresoja).  

 
 

Ime in priimek  Manca Mihelčič, Barbara Hvastija, Patra Gostinčar 

PRIJAVLJAM PRISPEVEK Z 
NASLOVOM:  

Izraz telesa ob glasbi 
Razredna stopnja in naprej, 
umetnost, šport, 
medpredmetno povezovanje 

Kratka predstavitev delavnice: 

V delavnici bodo udeleženci preko lastnega izražanja in simulacij 
spoznali prednosti take oblike izražanja sebe. Učiteljice bodo 
predstavile primere uporabe pri pouku. 

 


