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Rogaška Slatina, 27. 2. 2017 
 
Učiteljem in ravnateljem  
SREDNJIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 

 
Vabilo k sodelovanju na 4. Festivalu dobrih praks 
 
 

1 Namen Festivala 

Sodobna didaktika poudarja, da mora učitelj dobro poznati proces učenja, če želi dijakom 

omogočati, da se učijo. Sodobno učenje je dejavno in naravnano na stopnjo znanja, na kateri 

je dijak. Je izkustveno, konstruktivistično, skupinsko in individualno, sprotno, problemsko 

zasnovano, raziskovalno usmerjeno in sodelovalno. Je učenje z razumevanjem, je avtentično, 

poglobljeno in življenjsko. Če želimo uspešno in kakovostno šolo, se moramo vprašati: Kaj 

spodbuja učenje dijakov? Kaj spodbuja moje učenje?  

Raziskave kažejo, da uspehe dosegajo tiste šole, ki krepijo kakovost učiteljev, kakovost  

učenja in poučevanja in ki razvijajo medsebojno zaupanje. Festival dobrih praks je 

namenjen točno temu – da se drug pred drugim odpremo in spregovorimo o dobrih rešitvah, 

o praksah, ki v razredu delujejo v smislu spodbujanja učenja. Namen Festivala dobrih praks ni 

v tem, da drug na drugega pogledamo kritično, pač pa da se zavemo nabora možnih rešitev, 

da izstopimo iz okvira lastne učilnice in kolegialno pokukamo drug k drugemu, v 

kolegovo/kolegičino prakso, zato da bi našli kaj zase.  

2 Poudarki oz. ključna vprašanja dobre prakse 
 Kaj v razredu funkcionira v smislu, da so dijaki »pri stvari«?  

 Kako osmišljam učenje snovi? 

 Kako v razredu podpiram učenje dijakov? 

 Kako se dijaki odzivajo na moje početje? Ali razumejo, kaj želim doseči pri svojem 

delu z njimi? 

 Kaj je uspešno učenje? Kaj je uspešen dijak? Kaj je uspešen učitelj? 
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3 Kako pripravimo predstavitev za kolege? 
Izhajamo iz učnega procesa in tega, kar gradimo pri dijakih: 

1. korak: Kako pri dijakih odpiram obzorja pričakovanj? 

2. korak: Kako pri dijakih osmišljam učenje? 

3. korak: Kako smo delali? 

4. korak: Kako izpeljem sintezo dela? 

 

Predstavitev (5 do 7 min.) naj bo dinamična in zanimiva in naj vključuje tudi odzive dijakov.  

 

… in poučevanje je, nenazadnje, oblika šovbiznisa! 

Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life (New York: Scribner, 2008) 

 

4. Festival dobrih praks bo potekal v četrtek, 20. 4. 2017,      
s pričetkom ob 14.30 na Šolskem centru Rogaška Slatina.  
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju.  
 
Prijave zbiramo do 31. 3. 2017 na tajnistvo@scrs.si.  
 

Ravnateljica ŠCRS 
mag. Dubravka Berc Prah 
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