VABILO ZA SEMINAR

UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH
TREH RAZREDIIH

za ravnatelje, učitelje prve triade, učitelje podaljšanega bivanja, specialne pedagoge, pedagoge,
svetovalne delavce, socialne pedagoge in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

KDAJ? 09. 04. 2022
KJE? APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO)
ZAKAJ? Zato, da bomo skupaj ustvarili prijeten prostor za Vas in vaše učence
ter omogočili vsem otrokom uspešen razvoj. Na seminarju, boste spoznali
različne načine učenja in poučevanja, ki pripomorejo k ustvarjanju uspešnega šolskega prostora, v katerem se vsak otrok lahko razvija v skladu s svojimi
sposobnostmi. Šolo pa počasi spremenimo v prijeten prostor za vse učitelje in
učence.

Kotizacija: 69,00 eur
Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v
tiskani obliki in potrdilo o udeležbi.
(8 ur - 0,5 točke)
Dodatne informacije in prijave:
040 850 876,
aseminarji@gmail.com

»Poučevanje – je kot ljubljenje stoje na viseči mreži – zanj potrebuješ ravnotežje, milino in hudičevo vztrajnost.«
(Hanock McCarty)

PROGRAM SEMINARJA

UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH
TREH RAZREDIH
09. 04. 2022
APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO), POVEZAVO PREJMETE PO E POŠTI
EN DAN PRED SEMINARJEM

08.00-9.30
Proces učenja in poučevanja.
Razvoj povprečnega otroka.
Elektronske naprave.
Šola za starše.
Vstop v šolo.
Splošna poučenost.
Samostojnost in skrb zase.
Delovne in učne navade.
Prijeten prostor za vse učitelje in učence.
Čustveni razvoj otroka.

09.30-09.40 odmor
09.40-11.10
Gibalne spretnosti.
Gibalna abeceda (osnovne oblike gibanje).
Gibalne vaje za ravnotežje in koordinacijo.
Poučevanje skozi gibanje.
Vključevanje gibalnih spretnosti v učenje in poučevanje.
Grafomotorične spretnosti.
Pisanje in drža pisala.

11.10-11.30 odmor
11.30-13.00
Učenje in poučevanje branja.
10 stopenjski model bralne pismenosti: poslušanje, pripovedovanje, pogovarjanje, orientacija, črke, analiza
slišanega, vezava, bralna tehnika, razumevanje, vrednotenje.

13.00-13.10 odmor
13.10-14.40
Učenje in poučevanje osnovnih matematičnih spretnosti: razvrščanje, primerjanje, štetje, preštevanje, številska vrsta, seštevanje, količina, koliko, odštevanje, besedilne naloge, poštevanka, deljenje, stotični kvadrat,
desetice, enice, stotice.
Učne težave.
Preverjanje in ocenjevanje znanja.
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PRIJAVNICA ZA SEMINAR

UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH
TREH RAZREDIH

podatki o udeležencu
ime in priimek:
ulica, hišna številka:
poštna številka, kraj pošte:
e-naslov:
telefon:
delovno mesto:
podatki o zavodu
uradni naziv organizacije:
ulica in hišna št.
poštna št./kraj pošte:
odgovorna oseba:
kraj in datum:
podpis udeleženca:
plačnik:

posameznik

zavod

Podpis odgovorne osebe zavoda/žig:
V kolikor je plačnik zavod, vam bomo na podlagi podpisane in
žigosane prijavnice izstavili e-račun.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na naslov: A&R PROJEKT, Alenka Stare
s.p., Za gradom 2, 4260 Bled ali po e-pošti: aseminarji@gmail.com

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p., Za gradom 2, 4260 Bled

