
Strokovni pogovori na ZRSŠ OE Celje  
 
KJE: prostori ZRSŠ OE Celje, Cankarjeva 1, 3000 Celje 
KDAJ: ob ponedeljkih od 14. do 16.30 ure (datumi navedeni v razpredelnici) 
Udeleženci se prijavijo na elektronski naslov svetovalke vsaj tri dni pred izvedbo.  
 
 
 
Svetovalka: mag. Bernarda Gaber (E-naslov: bernarda.gaber@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  strokovnega 
pogovora 

Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek,   
30. 9. 2019 
18. 11. 2019 
6. 4. 2020  
od 14.00 do 16.30 

Formativno spremljanje 
pri pouku zgodovine 

Namenjeno je učiteljem zgodovine, s katerimi bomo osvetlili načela formativnega 
spremljanja in uvajanja elementov v pouk. 

Učitelji zgodovine 

Ponedeljek, 
21. 10. 2019 
13. 1. 2020 
2. 3. 2020 
od 14.00 do 16.30 

Sestavimo dober pisni 
preizkus znanja pri 
predmetu zgodovine 

Namenjeno je učiteljem zgodovine, s katerimi bomo osvetlili načela sestavljanja pisnega 
preizkusa znanja. Udeleženci prinesejo na srečanje primer pisnega preizkusa znanja. 

Učitelji zgodovine 
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Svetovalka: mag. Saša Krajšek (E-naslov: sasa.krajsek@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  
strokovnega 
pogovora 

Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek, 
7. 10. 2019 
4. 11. 2019 
2. 12. 2019 
3. 2. 2020 
2. 3. 2020 
20. 4. 2020 
od 14.00 
do 16.30 

Načrtovanje 
pouka s 
sodobnimi 
didaktičnimi 
pristopi pri 
biologiji. 
  

Na srečanju bomo načrtovali učne sklope/ure, izbrane po svoji želji in oblikovali priprave na le-
te. Za lažje delo učitelji prinesejo s seboj učni načrt oz. katalog znanja. 

Učitelji biologije 
osnovnih, srednjih šol. 

 
 
Svetovalka: Brigita Pinter (E-naslov: brigita.pinter@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  strokovnega 
pogovora 

Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek, 
7.10.2019 
4.11.2019 
od 14.00 do 
16.30 

Individualiziran 
program in oblikovanje 
poročila o otroku za 
KUOPP  

Strokovni pogovor je namenjen konkretni pomoči pri pripravi individualiziranih programov za 
otroke s posebnimi potrebami ter pripravo in oblikovanje poročila o otroku za KUOPP. 

Strokovni in svetovalni 
delavci šol OŠPP in 
OŠ 

Ponedeljek, 
2.12.2019 
od 14.00  
do 16.30 

Doseganje standardov 
in napredovanje ter 
prilagoditve pri 
preverjanju in 
ocenjevanju znanja 
otrok s posebnimi 
potrebami v redni 
osnovni šoli. 

Na srečanju bomo spregovorili o prilagoditvah pri preverjanju in ocenjevanju znanja otrok s 
posebnimi potrebami, z upoštevanjem standardov znanja in zakonskih določb. 
  
 

Strokovni delavci OŠ 
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Ponedeljek, 
3. 2. 2020 
2. 3. 2020 
 
od 14:00  
do 16:30 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja v 
OŠPP 
  

Strokovni pogovor je namenjen pregledu načinov in možnosti ocenjevanja ter standardov 
znanja za otroke s posebnimi potrebami (priprava preizkusov znanja glede na zakonska 
določila, standarde znanja in specifiko posamezne motnje otroka). 

Strokovni delavci OŠPP 

Ponedeljek, 
6. 4. 2020 
od 14.00  
do 16.30 

Evalvacija 
individualiziranega 
programa – 
zastavljanje ciljev za 
nadaljnje delo 
 

Na srečanju bodo učitelji prepoznavali pomen evalvacije individualiziranega programa in 
načrtovanje le-tega za naslednje šolsko leto, udeleženci bodo imeli priložnost izmenjati 
izkušnje in posredovati primere dobre prakse 

Strokovni delavci OŠPP 

 
 
Svetovalka: Katarina Podbornik (E-naslov: katarina.podbornik@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  
strokovnega 
pogovora 

Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek, 
30. 9. 2019 
14. 10. 2019 
11. 11. 2019 
9. 12. 2019 
10. 2. 2020  
18. 5. 2020 
od 14.00 
do 16.30 

Načrtovanje 
vzgojno-
izobraževalnega 
dela s sodobnimi 
učnimi pristopi na 
razredni stopnji 
  

V strokovnem pogovoru bodo učitelji razrednega pouka spoznavali učinkovite metode dela z 
elementi formativnega spremljanja in na podlagi tega načrtovali učne sklope, ki jih bodo lahko 
preizkušali pri pouku in izmenjavali izkušnje dobre prakse. 

Učitelji razrednega 
pouka 
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Svetovalka: mag. Nataša Strmole (E-naslov: natasa.strmole@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  strokovnega pogovora Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek: 
18.11.2019 
od 14.00 
do 16.30 

Usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - aktualne teme Svetovalni delavci in 
drugi strokovni 
delavci šol 

Ponedeljek: 
17.2.2020 
od 14.00 
do 16.30 

Usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - aktualne teme Svetovalni delavci in 
drugi strokovni 
delavci šol 
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Svetovalka: dr. Marija Žveglič (E-naslov: marija.zveglic@zrss.si) 
 

Časovni okvir Tema  strokovnega pogovora Kratek opis in cilji Ciljna skupina 

Ponedeljek: 
 
30. 9. 2019 
21. 10. 2019 
25. 11. 2019 
13. 1. 2020 
16. 3. 2020 
18. 5. 2020 
 
 
od 14.00 
do 16.30 

Od načrtovanja do ocenjevanja 
pri pouku slovenščine v 3. 
triletju osnovne šole: 
a) Letno in sprotno 
načrtovanje ter izvajanje 
pouka slovenščine 
b) Diferenciacija pri pouku 
slovenščine 
c) Preverjanje in ocenjevanje 
pri pouku slovenščine 

V strokovnem pogovoru po izbiri udeleženca bi se osredotočili na naslednja 
področja: 
- letna in sprotna priprava; (posodobljeni) učni načrt, zmožnosti; cilji, vsebine, 
standardi, didaktična priporočila; povezovanje po vertikali, prehodi med razredi, 
stopnjami idr.; organizacija učne ure, učinkovita izraba časa, klima v razredu idr.; 
- motiviranje/spodbujanje učencev, učne oblike in metode; učiteljevo predmetno 
(strokovno) znanje; učna gradiva (naloge), učni pripomočki idr.; 
- ugotavljanje potreb učencev; učenci s posebnimi potrebami; nadarjeni učenci; 
učenci z različnim jezikovnim ozadjem;  
- formativno spremljanje; učni cilji in vsebine, nameni učenja, kriteriji uspešnosti; 
standardi znanja; povratna informacija; samoevalvacija; vrstniško vrednotenje; 
ocenjevanje; usklajevanje med razredi idr. 
Predlagana vprašanja za strokovni pogovor:                
a) Kako načrtovati in izvajati pouk slovenščine, da bi vsem učencem zagotovili 
dober napredek pri razvijanju zmožnosti? 
b) Na kakšen način prilagajati poučevanje slovenščine/diferencirati, da bi se lahko 
odzvali na močna/šibka področja znanj vseh učencev? 
c) Kako preverjati in ocenjevati pri pouku slovenščine, da bi učinkovito ugotovili 
napredek posameznega učenca? 
 

Učitelji slovenščine v 
tretjem triletju 
osnovne šole 
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