
Vabilo na izobraževanje za učitelje jezikovnega pouka 

Učitelje jezikov vabimo na dvodnevno izobraževanje Učitelj – učinkovit vodja učenja, ki bo 15. in 16. februarja 2019. 

Izobraževanje bodo izvedli priznani pedagogi iz Velike Britanije Nina Jackson, Crista Hazell in Dave Harris.  

Predavanja in delavnice bodo potekale v angleškem jeziku. Za udeležbo na izobraževanju je potrebno aktivno znanje angleškega 
jezika. 
 

 
Izobraževanje je svet prav posebnih oseb, a boste naleteli le na malo tako izjemnih kot je 
Nina 'Ninja' Jackson. Z izkušnjami iz rednega šolstva in dela z učenci s posebnimi 
potrebami Nina navdušuje s pristopi, ko učenje postane neustavljiv tok. 
 
Z neverjetno ustvarjalnostjo pristopa k poučevanju učencev in izobraževanju učiteljev. 
Kot Applova učiteljica je aktivna po vsem svetu. Učitelje podpira pri smiselni uporabi 
tehnologij v procesu učenja različnih učencev. Trenutno pa je najbolj dejavna v vlogi 
mednarodne ambasadorke duševnega zdravja in dobrega počutja.  
 
Pri delu z ravnatelji ali z učenci Nina vedno prevzame s toplino, občutkom za sočloveka, iskrenostjo in humorjem. 
Kdorkoli se je že kdaj srečal z njo, njeno moč navdušenja še vedno nosi s seboj. 
 
Nina Jackson je pridružena direktorica v podjetju Independent Thinking ter je aktivna v Veliki Britaniji kot tudi v 
ogroženih okoljih kot so Gana, Čile in Bližnji vzhod. S svojo zadnjo knjižno uspešnico Of Teaching, Learning and 
Sherbet Lemons: A Compendium of Careful Advice for Teachers je poživila dogajanje v učilnicah neštetih učiteljev. 
 

 

 
Crista Hazell ni le izjemna jezikovna učiteljica in izkušena vodja. Priznanje njenemu delu 
je tudi nedavno imenovanje v svet prestižnega Združenja za jezikovno poučevanje 
(Association for Language Learning) in uvrstitev na britanski seznam stotih najbolj 
vplivnih oseb, ki jih velja spremljati na Twitterju 
 
'Vedno sem si želela postati učiteljica tujih jezikov, še posebej pa od tiste prve učne ure 
francoščine v srednji šoli,' je izjava, ki najbolje povzame njeno strast do jezikovnega 
pouka. 

 
Kljub dolgoletnim izkušnjam na vodstvenih funkcijah v več šolah, je Christino srce še vedno v učilnici. Kar resnično 
dobro počne in jo druži tudi z nejezikovnimi učitelji je neverjetna sposobnost ustvariti idealno učno okolje: zavzeto, 
aktivno, spodbudno, izzivalno, okolje, v katerem se učenci ne le učijo, temveč tudi prepoznajo lasten napredek. 
 
Crista je po besedah enega njenih učencev: 'Legenda!' 
 

 

 
Dave Harris se na področju izobraževanja pojavlja v različnih vlogah. Učitelj, ravnatelj, 
svetovalec, predavatelj ali poslovni direktor, vedno zmore zahtevno situacijo videti s svetle 
strani in se z izzivi soočati na izviren način prežet s pogumom. Tako ni nenavadno, da je 
širom po svetu poznan kot Bravehead. 
 
Dave je avtor številnih knjižnih uspešnic. Komunikacija – ključ do uspeha pa je na voljo tudi 
slovenskim bralcem. V vlogi poslovnega direktorja podjetja Independent Thinking širi 
človečnost pa tudi kritičnost do sistemov vzgoje in izobraževanja. 
 
Dave pravi, da pogum biva v vrzeli med politiko in otroki.  
 



 
Program 

Petek, 15. 2. 2019  

Lokacija: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani 

8.45 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00-9.15 Uvod in pozdravni nagovori 

 

 Plenarna predavanja 

9.15 – 10.00 Moč različnosti – izobraževanje za vse, Nina Jackson 

 

10.00-10.30 Odmor  

 

10.30-11.15 Nevroznanost in možgani, ki se učijo, Dave Harris 

11.15-12.00 Z rabo jezika spodbujamo učenje, Crista Hazell 

 

12.00-13.00 Kosilo 

 

 Delavnice  

13.00-14.30 

Spodbujanje čudenja in radovednosti, Dave Harris 

Moč glasbe pri jezikovnem pouku: uporaba glasbe za podporo učenju, pomnjenju in pozornosti, Nina 
Jackson 

Nekoč pri uri angleščine: pripovedovanje zgodb, Crista Hazell 

 

14.30 – 15.00 Uporaba najnovejših spoznanj o možganih v šoli, Damjana Jerše 

  

15.00–15.30 Evalvacija prvega dne izobraževanja, Nina Jackson 

 

Sobota, 16. 2. 2019 
Lokacija: Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje 

8.30-9.00 Jezikovni zajtrk 

9.00-9.30 Warm-up aktivnosti z Nino Jackson 

9.30-10.15 Kaj učenci razkrivajo o poučevanju, Janja Zupančič 

 

10.15-10.30 Odmor 

 

 Delavnice 

10.30-12.00 

Vzemite lasten razvoj v svoje roke – vloga učitelja kot raziskovalca lastne prakse, Dave Harris 

Umetnost izjemnih učiteljev – triki, orodja in namigi, Nina Jackson 

Dodeljevanje učinkovitih domačih nalog ali kar brez njih?, Crista Hazell 

 

12.00.12.15 Odmor 

 

12.15-13.45 Ponovitev delavnic 

 

13.15-13.30 Odmor  

 

13.30–14.30 Poročanje skupin, Nina Jackson in Crista Hazell 

 

14.30 Pogled v prihodnost, Dave Harris 

 

15.00 Zaključek 

 

  



 

Prijava 

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-

servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da pravilno 

vnesete vaš e-naslov. Nanj boste namreč prejeli potrdilo o prijavi in druge informacije, ki so povezane s seminarjem. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele 

prej. Prijava je možna do ponedeljka, 11. februarja 2019, do 14. ure. Število prijav je omejeno. 

Naročilnice ne rabimo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo naslovite 

na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 

 

Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 3 dni 

pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a pred 

dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 

 

Plačilo 

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 80 EUR za pogodbenike 

Ravnateljskega servisa in 120 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so vključeni prigrizki in pijača med 

odmorom ter kosilo. 

Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 10% nižjo prijavnino. 

 

Seminar organizira Ravnateljski servis. 

 

Vljudno vabljeni! 

Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
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