
Strokovna ponudba ZRSŠ, Območna enota Novo mesto, v šolskem letu 2019/2020       
 
Začetek strokovnih pogovorov:  ob 14. uri (če izvajalec ne navede drugače) 
Lokacija strokovnih pogovorov: OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto 
Prijave: obvezne na elektronskih naslovih izvajalcev (do zapolnitve mest) 
 

 Datum:   
  

Tema strokovnega 
pogovora: 

Kratek opis in cilji: Ciljna skupina: Izvajalka/izvajalec:  

1. 23.10.2019 Pomembni poudarki 
pri usmerjanju 
dijakov s posebnimi 
potrebami 

Cilj je predstaviti potek postopka, kje so 
pomanjkljivosti, kako jih odpraviti, 
razreševanje njihovih dilem 

 Svetovalni delavci SŠ  Andreja Hrovat 
andreja.hrovat@zrss.si 
 

2. 12. 11. 
2019 

Izzivi in dileme 
učitelja začetnika 

V delavnicah bomo predstavili različne 
oblike profesionalnega razvoja, reflektirali 
dosedanje izkušnje na profesionalni poti 
(S kakšnimi problemi se srečujem pri 
svojem delu, kakšno podporo 
potrebujem, vloga mentorja) 

Učiteljice/učitelji, 
vzgojiteljice/vzgojitelji z do 5 let 
delovnih izkušenj (vabljeni tudi 
strokovni delavci z daljšo delovno 
dobo, ki želijo razmišljati o svojem 
profesionalnem razvoju). 

mag. Andreja Čuk 
andreja.cuk@zrss.si  

3.  4. 
december 
2019 

 Od načrtovanja do 
ocenjevanja pri 
slovenščini v tretjem 
triletju 

 V obliki delavnic bomo skušali odgovoriti 
na najpogostejša vprašanja, ki se 
pojavljajo učiteljem slovenščine z manj 
kot petletno prakso 

 Učitelji in učiteljice z manj kot 
petletno prakso, ki v tretjem triletju 
poučujejo slovenščino  

 dr. Špela Bregač 
spela.bregac@zrss.si  

4.  16.12.2019  Opisno in številčno 
ocenjevanje na 
razrednem pouku 

 Cilj je ozavestiti pomen in vlogo opisnega 
in številčnega ocenjevanja 

 Učitelji razrednega pouka mag. Marta Novak  
marta.novak@zrss.si  
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5.  8. 1. 2020  Dileme iz prakse  V obliki strokovnega pogovora bomo 
skušali odgovoriti na izzive prakse 

Učitelji in učiteljice slovenščine v OŠ 
in SŠ 

 dr. Špela Bregač 
spela.bregac@zrss.si  

6.  13.1.2020  Sodobni pristopi pri 
poučevanju in učenju 
na razrednem pouk 

Cilj je predstaviti pristope pri poučevanju 
in učenju 

 Učitelji razrednega pouka mag. Marta Novak  
marta.novak@zrss.si  

7. 14.1. 2010 Pouk tujega jezika v 
heterogeni učni 
skupini 

Udeleženci bodo preizkušali projektno 
metodo kot možen pristop v učni skupini 
učencev z različnim predznanjem. 
 

Učitelji nemščine (in drugih tujih 
jezikov) 

Susanne Volčanšek 
susanne.volcansek@zrss.si  

8.  21. 1. 2020 Problemski pristop 
pri geografiji na 
izbranih vsebinah UN 
I. 

 Cilj srečanja je, opozoriti na nekatere 
možnosti, ki jih ima učitelj geografije, da 
obravnava izbrane vsebine problemsko 
poglobljeno in povezuje razpršene 
sorodne vsebine v zaokroženo celoto. 

Učitelji geografije v OŠ in srednjih 
šolah 

 dr. Anton Polšak 
anton.polsak@zrss.si  

9. 4.2.2020
   
 

Prostor kot podpora 
celostnemu razvoju 
otrok 
Igra in učenje v 
najzgodnejšem 
obdobju   

Cilji: -razmislek o organizaciji prostora z 
vidika spodbujanja otrokove aktivne 
vključenosti; 
-razmislek o vključevanju odraslih v igro 
otrok  

Strokovni delavci vrtcev Edita Bah Berglez 
edita.bah-berglez@zrss.si  

10. 5.2.2020 Načrtovanje za 
kakovosten pouk 

Kako naj načrtujem, da bo moj pouk 
kakovosten? 
Izhodišča dobrega načrtovanja pouka. 
Pomen refleksije po izvedenem pouku. 

Učiteljice/učitelji, 
vzgojiteljice/vzgojitelji z do 5 let 
delovnih izkušenj (vabljeni tudi 
strokovni delavci z daljšo delovno 
dobo). 

mag. Andreja Čuk 
andreja.cuk@zrss.si 

11.  11.2.2020 Sodelovanje z 
zahtevnimi starši - 

 Na osnovi primerov iz prakse bomo širili 
naše kompetence sodelovanja s starši 

Svetovalni delavci iz vrtcev, OŠ, SŠ in 
dijaških domov 

 mag. Tamara Malešević 
tamara.malesevic@zrss.si 
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intervizijski pristop - 
1. del 

*Prosim, da mi na 
elektronski naslov 
posredujete svoje primere 
iz prakse za intervizijo.  

12.  18. 2. 2020 Problemski pristop 
pri geografiji na 
izbranih vsebinah UN 
II. 

Cilj srečanja je, opozoriti na nekatere 
možnosti, ki jih ima učitelj geografije, da 
obravnava izbrane vsebine problemsko 
poglobljeno in povezuje razpršene 
sorodne vsebine v zaokroženo celoto. 

Učitelji geografije v OŠ in srednjih 
šolah 

 dr. Anton Polšak  
anton.polsak@zrss.si  

13.  3.3.2020  Prostor kot podpora 
celostnemu razvoju 
otroka 
Igra in učenje v 
najzgodnejšem 
obdobju 

 Cilji: - razmislek o organizaciji prostora z 
vidika spodbujanja otrokove aktivne 
vključenosti; - razmislek o vključevanju 
odraslih v igro otrok 

 Strokovni delavci vrtcev Edita Bah Berglez 
edita.bah-berglez@zrss.si  

14.  3. 3. 2020  Aktualne teme za 
pouk matematike 
2020 

Cilj je detektirati osrednje izzive pouka 
matematike v hitro spreminjajočem se 
okolju in poiskati odgovore, ponuditi 
rešitve, izmenjati delujoče prakse. 

Učitelji matematike v osnovnih in 
srednjih šolah, učitelji razrednega 
pouka 

mag. Mojca Suban 
mojca.suban@zrss.si  

15. 10.3.2020 Sodelovanje z 
zahtevnimi starši - 
intervizijski pristop - 
2- del 

Na osnovi primerov iz prakse bomo širili 
naše kompetence sodelovanja s starši 

 Svetovalni delavci iz vrtcev, OŠ, SŠ in 
dijaških domov 

mag. Tamara Malešević 
tamara.malesevic@zrss.si  
*Prosim, da mi posredujete 
vaše primere iz prakse za 
intervizijo.  
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16.  26. 3. 2020  Aktualne teme za 
pouk matematike 
2020 (ponovitev) 

Cilj je detektirati osrednje izzive pouka 
matematike v hitro spreminjajočem se 
okolju in poiskati odgovore, ponuditi 
rešitve, izmenjati delujoče prakse.  

Učitelji matematike v osnovnih in 
srednjih šolah, učitelji razrednega 
pouka 

mag. Mojca Suban 
mojca.suban@zrss.si  
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