
SVET ŠOLE, 18. 6. 2020,  VIZ 

problematika, informacije in drugo

"Ko otroku pokažete tisto, kar je nekoč razveseljevalo vas in

ko se z vami veseli tudi otrok, v žaru zaupanja in ljubezni

vidite dvojno veselje – to je sreča."

(J. B. Priestley)



ZAKAJ IN ČE 

Zakaj bi hitela, 
zakaj bi norela, 
če me lahko svet počaka, 
če lahko svet malo potrpi? 
Zakaj bi morala svoje 
misli zaustaviti, 
če lahko povem, kaj me muči, 
če lahko najdem svet v pravi luči? 
Zakaj bi dihala, kot mi ti rečeš, 
zakaj bi jedla, kot mi ti rečeš, 
če lahko enkrat vdihnem zrak življenja, 
če lahko zaužijem svobodo trpljenja? 
Irena Tišler, 6. a 



POUK NA DALJAVO – POGLED NAZAJ

• Zaprtje šole.

• Stiske učencev, staršev in zaposlenih.

• Evalvacije: delo z učenci, delo učiteljev, 

sodelovanje z deležniki.

• Izkušnje.



POUK NA DALJAVO – POGLED NAPREJ
• Izobraževanje strokovnih delavcev – IKT.

• Izobraževanje učencev – IKT.

• Odprava vrzeli.

• Nov pogled na učne načrte.

• Strokovne usmeritve ministrstva in Zavoda za šolstvo 

RS



NAČRTOVANJE 20/21 – STRATEGIJE, 

IZHODIŠČA, PRIORITETE
• Več scenarijev – prostor za prilagajanje – fleksibilnost v ravnanju.

• Računalniški jezik: platforma, razvoj potrebnih kompetenc pri zaposlenih 
ter razvoj potrebnih kompetenc pri učencih.

• Slovenski in ustvarjalni jezik.

• Načrtovanje pristopov drugačnega/prilagojenega poučevanja/učenja.

• Pouk na peti lokaciji.

• Zmernost in previdnost pri načrtovanju stroškov tematskih dni ter drugih 
dejavnosti, ki so plačljive.



NAČRTOVANJE 20/21 – STROKOVNI 

AKTIVI, DELOVNE SKUPINE
• Usklajevanje, vodenje, koordiniranje, vzpostavljanje vertikale.

• Načrtovanje odpravljanja vrzeli v znanju.

• Načrtovanje pouka IKT z učenci.

• Nov pogled na učne načrte: čas, balast. 

• Trije kamni: VRZELI, IKT, UČNI NAČRT – razmerje? 

• Skupina za kakovost – reorganizacija: vodenje skupine ter 
nadomestni/a član/ica.



VODJE STROKOVNIH AKTIVOV

• Vloga: povezovanje, vodenje načrtovanja, 

usklajevanje, vzpostavljanje vertikale,…

• Učila in učni pripomočki.

• Fleksibilno načrtovanje.

• Spremljanje pouka 19/20. 

• Kratka refleksija šolskega leta v smislu –

KORONAZMAGOVALCI.



NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJA –

MICROSOFT TEAMS

Predstavitev bo potekala v dveh skupinah:

skupina (RS) ponedeljek, 29. 6. 2020 ob 10.15 – 11.15

skupina (PS) torek, 30. 6. 2020 ob 10.15 – 11.15

Izobraževanje v avgustu bo potekalo v ŠESTIH skupinah:

skupina: 1. in 2. razred (13 oseb) – 20. 8. 2020 ob 8.00 – 9.30

skupina: 3., 4. in 5. razred (15 oseb) – 20. 8. 2020 ob 10.00 – 11.30

skupina: tehnični kader (17 ljudi) – 20. 8. 2020 ob 12.00 – 13.00

skupina: družboslovni aktiv + jeziki (16 oseb) – 21. 8. 2020 ob 8.00 – 9.30

skupina: naravoslovni aktiv + šport (12 oseb) – 21. 8. 2020 ob 10.00 – 11.30

skupina: OPB + DSP + SS (22 oseb) - 21. 8. 2020 ob 12.00 – 13.30





Usmerite 

se na 

pomembno

Zasledujte 

izjemno

Veliki 

kamni

Zavladajte 

tehnologiji

Podžgite 

svoj 

plamen

Ne 

reagirajte na 

nujno!

Ne 

zadovoljite 

se s 

povprečjem!

Ne 

prebirajte 

peska!

Ne dovolite, 

da ona 

vlada vam!

Ne 

pregorite!


