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Cilji projekta Primi šolo za roge

UČENCI RAZVIJAJO SPOSOBNOSTI IN SPOZNAVAJO 
RAZLIČNE STRATEGIJE:

� tehnike učenja, učenje učenja

� strategije organizacije dela

� spopadanja s stresom, premagovanje strahu ob 
ocenjevanju

� dvig samozavesti in samopodobe

� občutek da znajo in zmorejo, spodbujanje samostojnosti

� učenje socialnih veščin, razumevanje socialnih pravil

� učenje reševanja težav

� odgovor na številna  najstniška vprašanja



KDO JE VKLJUČEN V PROJEKT?

� učenci 1., 2., 4., 5., 6., 7., in 8. razredaučenci 1., 2., 4., 5., 6., 7., in 8. razreda

� šolska svetovalna služba

� učiteljice dodatne strokovne pomoči in učitelji

� vodstvo šole



KAKO NAČRTUJEMO?

� določimo ciljno populacijo

� načrtujemo cilje, ki bi jih radi dosegli 

� predvidimo število ur, ki so potrebni za doseg � predvidimo število ur, ki so potrebni za doseg 
ciljev

� načrtujemo dneve dejavnosti

� zagotovimo ustrezno usposobljen kader



RAZRED TEMA IZVAJALEC

1. razred
� Osebna higiena in 

samostojnost
� Odnos do sebe in 

drugih

Terapevtski par 
skupaj z 
razredničarko

2. razred � Bralna motivacija 
– jaz sem OK, ti 
si OK

Terapevtski par 
skupaj s šolsko 
svetovalno službo

VSEBINA DELAVNIC OD 1. DO 5. RAZREDA

4. razred (2 uri)
� Slušna/vidna 

pozornost
� Zaznavanje in 

prepoznavanje 
(čustvenega) 
dogajanja v sebi 
in drugih

Učiteljice dodatne 
strokovne pomoči in  
šolska svetovalna 
služba

5. razred (2 uri)
� Spretnost 

intenzivnega in 
hitrega učenja 
ter umetnost 
prikaza (retorika)

Učiteljice dodatne 
strokovne pomoči, 
šolska svetovalna 
služba



1. IN 2. RAZRED

OBČASNO PRIDEJO NA VRSTO 
TUDI MALCE STAREJŠI UČENCI ☺



RAZRED TEMA IZVAJALEC TERMIN

6. razred (5 ur)
� Učni stili
� Tehnika hitrega branja z izpisom 

ključnih besed v miselni vzorec 
(2 šolski uri)

� Ne izogibam se problemom, 
poskušam jih reševati

� Sodelujem z drugimi, jih 
sprejemam in imam prijatelje

Učiteljice 
dodatne 
strokovne 
pomoči, šolska 
svetovalna služba

12.11.2015

� Predmetno učenje (3 šolske ure)
Učim se spopadati s stresom

Predmetni učitelji 
in učiteljice 12.11.2015

VSEBINA DELAVNIC OD 6. DO 8. RAZREDA

7. razred (5 ur) � Učim se spopadati s stresom
� Prevzemam odgovornost za svoje 

vedenje

in učiteljice 
dodatne 
strokovne pomoči

12.11.2015

8. razred (5 ur)
� +/- lastnosti: razmišljam 

pozitivno, reklamni letak
� Prepoznavam, sprejemam, 

izražam svoja čustva
� Postavljam si cilje in si 

prizadevam, da bi jih dosegel
� Moji načrti
� Prijateljstvo ali ljubezen

Učiteljice 
dodatne 
strokovne 
pomoči, šolska 
svetovalna služba

20.10.2015



6. 7. IN 8. RAZRED



„DOŽIVETJE SOUSTVARJANJA 
IN UŽITEK SODELOVANJA, JE 

KLJUB OBČASNIM IZZIVOM 
NEPRECENLJIV.“NEPRECENLJIV.“

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!


