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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: PRIMI ŠOLO ZA ROGE 

Koordinator projekta: DUNJA POŽARŠEK 

Šola/Aktiv: DSP 

Sodelujoči učitelji: VSI 

Sodelujoči razredi/učenci: VSI, RAZEN 9. 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 

- seznanitev učencev z različnimi učnimi tehnikami, 

- razvijanje samostojnosti in odgovornosti, 

- razvijanje pozitivne samopodobe, 

- spodbujanje nenasilne komunikacije, 

- spoznavanje sebe in drugih in ustvarjanje kvalitetnih medsebojnih 

odnosov, 

- seznanitev s tehnikami umirjanja in sproščanja, 

- učenje kvalitetnih načinov reševanja problemov… 

 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 

V preteklih mesecih so bile izvedene delavnice v 6.-ih in 7.-ih razredih, v 

I. triadi in nekaterih 4. in 5. razredih. 

V 7.-ih razredih so predmetni učitelji učencem predstavili 

najučinkovitejše učne tehnike svojega predmeta ter se z njimi spoprijeli 

s poglavji, ki predstavljajo najbolj trd oreh. 

Šestošolci so se učili reševati probleme, se umirjali in sproščali, 

spoznavali lastne učne stile… 

Učenci prve triade se vedno znova veselijo srečanj z ravnateljico in 

njeno psičko Yumo, ki v okviru projekta potrpežljivo spremlja prve 

negotove korake otrok v svet branja, pomaga spodbujati razvoj 
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samostojnosti in odgovornosti ter vedno znova poskrbi za kakšno 

presenečenje in dobro voljo.  

V 4.-ih in 5.-ih razredih pa so in še bodo učenci spoznavali sami sebe, 

svoja čustva in občutke, se učili sodelovati z drugimi, razvijati pozitivno 

samopodobo, krepili spomin in koncentracijo z majhnimi triki in 

tehnikami. 

 

 dejavnosti za starše: 
V času novembrskih govorilnih ur so bile staršem ponujene pogovorne 

delavnice, kjer smo izvajalke DSP predstavile didaktične pripomočke in 

različne tehnike dela za učence s specifičnimi težavami ter staršem 

ponudile možnost individualnega posvetovanja o disleksiji, avtizmu, jezi, 

depresiji, grafomotoriki… 

 

 tematske razstave: 

Oblikovana je bila oglasna deska – pred kabineti DSP, kjer so na voljo 

tematske zloženke – avtizem, agresija, učne tehnike za lažje in hitrejše 

učenje, brain gym, disleksija, diskalkulija, disgrafija, motnje hranjenja… 

 
  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

Vsi. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

Vsi, razen učenci 9.-ih razredov. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Bodoči izziv. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
Bodoči izziv. 
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Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

Zdrava šola, vrstniška mediacija, s tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti. 

 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

V različnih segmentih, predvsem z učenjem nenasilne komunikacije, veščin 

mediatorstva, razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov, razvijanje pozitivne 

samopodobe, samostojnosti in odgovornosti… 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

Izvedba preostalih delavnic – 8. razredi, nekateri 4. in 5. razredi ter (v kolikor 

bo čas dopuščal) ponovitev pogovornih delavnic za starše s poudarkom na 

pomenu gibanja. 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

         Dunja Požaršek 

Litija, 14.2 2017 
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