Spoštovani profesorji slovenščine na prvostopenjskih srednjih šolah!

Vabimo vas k vpisu na izobraževalni program

Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja,
ki je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih učiteljem šol s slovenskim
učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem
uradu.
Spoštujemo in cenimo odgovorno delo profesorjev, še zlasti profesorjev slovenščine, ki imate poleg
rednega vzgojno-izobraževalnega dela veliko odgovornost pri prenašanju in oblikovanju sporazumevalne
zmožnosti učencev in dijakov. Vsakodnevno se pri svojem delu v razredu soočate s številnimi izzivi, zato bi
vam bili radi pri vašem delu v oporo.
Kaj ponujamo?
Za učinkovito delo med šolskim letom je seveda zelo pomembno načrtovanje učnih ciljev, vsebin in
dejavnosti, zato bi radi skupaj z vami sooblikovali učni načrt za pouk slovenščine, ki bo poenoten za vse
prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.
Poleg dobrega načrtovanja, poučevanja in usvajanja znanja je zelo pomembno tudi preverjanje in za tem
tudi objektivno ocenjevanje znanja. O načinih preverjanja znanja, različnih tipih nalog v jezikovnih testih ter
objektivnih kriterijih ocenjevanja se bomo pogovorili v okviru delavnice, ki jo bo vodila strokovnjakinja s
področja ocenjevanja znanja s Filozofske fakultete v Ljubljani. Skupaj bomo ocenjevali tudi pisne šolske
naloge iz slovenščine, svoje popravke in ocene med seboj primerjali ter oblikovali točkovnik za ocenjevanje
pisnih izdelkov za rabo v prihodnje.
Pri plačilu kotizacije (150,00 €) lahko stalni profesorji, ki ste zaposleni za nedoločen čas, koristite
dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente), za profesorje z zaposlitvijo za določen čas
(suplente) je izobraževalni program brezplačen.
V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj osnovnih informacij o programu in prijavnico; vljudno vas prosimo, da
prijavnico izpolnite in nam jo pošljete na naslov info@slori.org do torka, 1. 10. 2019. Če želite koristiti
dobroimetje na učiteljevi kartici, sledite navodilom, ki jih objavljamo v priloženi prijavnici.
Za kakršna koli vprašanja, predloge in odzive smo vam vedno na razpolago.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
Dr. Maja Melinc Mlekuž,
koordinatorka programa

Dr. Devan Jagodic,
direktor SLORI

Izobraževalni program
Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja
Akreditacija: Urad za šole s slovenskim učnim jezikom (sklep AOODRFVG 9097 z dne 31. 7. 2019)
Tematska področja: slovenščina kot učni jezik, didaktika in metodologije, didaktika slovenskega jezika,
ugotavljanje kompleksnih dosežkov in transverzalne kompetence, problemi sistemskega in osebnega
ocenjevanja.
Cilj programa: podpora profesorjem slovenščine prvostopenjskih oz. nižjih srednjih šol pri načrtovanju
izvedbe in evalvacije učnega procesa pri pouku slovenščine. Priprava učnega načrta glede na kognitivno
zmožnost naslovnikov (učencev); jasna opredelitev minimalnih učnih standardov in opredelitev
pričakovanih rezultatov kot izhodišče za načrtovanje didaktičnih dejavnosti, preverjanja in ocenjevanja.
Predstavitev različnih načinov in pristopov diagnostičnega, sprotnega in končnega (sumativnega)
preverjanja; skupna zasnova enotnih objektivnih kriterijev za ocenjevanje pisnih šolskih nalog.
Kompetence in znanja: Učnociljno in problemsko načrtovanje pouka slovenščine; poznavanje transverzalnih
učnih ciljev pri pouku slovenščine; poznavanje minimalnih učnih standardov pri pouku slovenščine;
ubeseditev kriterijev in načel pri diagnostičnem in formativnem preverjanju in ocenjevanju znanja.
Predavatelji: dr. Mihaela Knez (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Nataša Pirih Svetina (Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Maja Melinc Mlekuž (Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Fakulteta za
humanistiko Univerze v Novi Gorici).
Število ur: 20 ur – 8 ur predavanj, 6 ur delavnic in 6 ur učenja na daljavo.
Lokacije: 2 srečanji v Doberdobu, 2 v Trstu in 2 na daljavo prek spletne platforme SMeJse in e-pošte.
Kotizacija: 150,00 € za profesorje, zaposlene za nedoločen čas, možnost koriščenja dobroimetja na t. i.
»učiteljevi kartici« (Carta del Docente); za profesorje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni
program brezplačen.
Udeleženci prejmete gradivo in potrdilo o obiskovanju programa.

Izobraževalni program za profesorje slovenščine prvostopenjskih oz. nižjih srednjih šol:
Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja znanja
1. sklop: UČNI NAČRT ZA POUK SLOVENŠČINE V PRVOSTOPENJSKIH SREDNJIH ŠOLAH
9. oktober 2019

Večstopenjska šola
Doberdob

dr. Mihaela Knez,
Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani

Načrtovanje pouka slovenščine;
pregled vsebin v učbenikih za
jezik; načrtovanje splošnih in
operativnih ciljev, zmožnosti in
dejavnosti.

Skupna priprava učnega načrta
za pouk slovenščine (cilji,
vsebine, didaktična priporočila).

14.30–16.45
(3 pedagoške ure)

dr. Maja Melinc Mlekuž,
Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI); Fakulteta za
humanistiko Univerze v Novi
Gorici

E-izobraževanje
(na daljavo)

Po e-pošti in
prek spletne platforme SMeJse.

Poenotenje skupnega učnega
načrta (izmenjava mnenj po
e-pošti).

(sreda)
14.30–17.30
(4 pedagoške ure)

18. oktober 2019

Večstopenjska šola
Doberdob

(petek)

25. oktober 2019
(petek)

14.30–16.45
(3 pedagoške ure)

Priprava osebnih učnih načrtov
za slovenščino.

2. sklop: KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI POUKU SLOVENŠČINE
22. november 2019
(petek)

Večstopenjska šola
pri Svetem Jakobu v
Trstu

dr. Nataša Pirih Svetina,
Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani

Objektivna načela preverjanja in
ocenjevanja znanja
(taksonomske ravni, tipi nalog v
jezikovnih testih ipd.).

Po e-pošti in
prek spletne platforme SMeJse.

Poprava pisnih preverjanj pri
pouku slovenščine.

14.30–17.30
(4 pedagoške ure)

29. november 2019

E-izobraževanje
(na daljavo)

(petek)
14.30–16.45
(3 pedagoške ure)

13. december 2019
(petek)

Večstopenjska šola
pri Svetem Jakobu v
Trstu
14.30–16.45
(3 pedagoške ure)

Priprava jezikovnega testa.

dr. Maja Melinc Mlekuž,
Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI); Fakulteta za
humanistiko Univerze v Novi
Gorici

Pregled in primerjava
popravljenih nalog;
priprava enotnih objektivnih
kriterijev in točkovnika za
vrednotenje pisnih nalog
(spisov), preizkusov znanja,
ustnega ocenjevanja in govornih
nastopov.

Izobraževalni program
Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja

PRIJAVNICA
Prosimo, da prijavnico izpolnite in nam jo do torka, 1. 10. 2019, vrnete na naslov info@slori.org.

Podpisani_a:
Ime in priimek:
Šola:
Razred(i):
E-naslov:
(na ta naslov vam bomo pošiljali nadaljnja obvestila v zvezi s tem
programom)

se prijavljam k vpisu na program.

Za profesorje slovenščine – suplente je izobraževalni program brezplačen.
Za profesorje slovenščine, zaposlene za nedoločen čas, je kotizacija izobraževalnega programa 150,00 €.
Kotizacijo v višini 150,00 € bom poravnal_a ob vpisu:
□ s koriščenjem dobroimetja na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente) ― pošiljam kupon v PDF
formatu;
□ osebno z nakazilom na TRR:
SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT - ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE - SLORI
ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia società
cooperativa
IBAN: IT43F0892802201010000009945
BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00;
□ osebno v tajništvu inštituta v Trstu, Ul. Beccaria 6, 4. nadstropje (od ponedeljka do petka: 09.00–17.00);
□ osebno na prvem predavanju.
Kraj, datum:

Podpis:

---------------------

Navodila za koriščenje dobroimetja na učiteljevi kartici:
Obiščite portal https://cartadeldocente.istruzione.it;
poiščite ponudnike in izobraževalne ustanove, ki poslujejo »fizično« (tipologia esercente: fisico/online) na področju izobraževanja in
izpopolnjevanja;
izberite SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche; v prvo iskalno polje vtipkate Slori, v drugo pa Trieste (TS);
ustvarite kupon s QR kodo v znesku kotizacije.
Kupon v PDF formatu pošljite skupaj s to prijavnico na naslov info@slori.org.

