Inštitu za raziskave in razvoj »Utrip«
Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje
Pisarna: Laze pri Borovnici 9, 1353 Borovnica
E-pošta: info@institut-utrip.si ; Tel.: +386 31 880 520

UČITELJICE/UČITELJI & SVETOVALNE DELAVKE/DELAVCI OŠ

Datum: 07.01.2020

VABILO: Zaključni posvet na temo socialno-čustvenega učenja v sklopu projekta »Learn2Be«
Spoštovani,
»Človek ni samo to, kar je, ampak tudi tisto, kar še ni.« (Garaudy)
Zagotovo se strinjate, da šola opravlja veliko poslanstvo pri doseganju otrokovih potencialov
oziroma tistega, »kar še ni«. Pri odkrivanju teh potencialov ni dovolj, če se usmerjamo zgolj na
učenje o skrivnostih, ki jih ponuja svet okoli nas, temveč tudi svet, ki je znotraj nas. Socialno in
čustveno učenje, ki je v ospredju strateških dokumentov na področju izobraževanja, je bilo osrednja
tema evropskega projekta »Learning to Be« (https://learningtobe.net), v katerem je sodelovalo tudi
nekaj naših OŠ, in ki se počasi bliža koncu. Vabimo vas, da se nam ob tej priložnosti pridružite, izveste
osnovne informacije o priročniku in metodah poučevanja v razredu, ki so po besedah večine
učiteljev prinesle pozitivne spremembe. Nekaj učiteljic in učiteljev bo predstavilo svoje izkušnje z
delom v razredu, ter kako je le-to vplivalo na njihov profesionalni in osebni razvoj.
Zaključni posvet projekta »Learning to Be« za učiteljice in učitelje osnovnih šol (ter tudi svetovalne
delavke oz. delavce) bo v torek, 21. januarja 2020 od 9.30 do 15.30 v uHotelu (zraven Grand
Hotela Union) v Ljubljani (dvorana Orhideja). Za vas bomo pripravili uporabna gradiva, vabljeni pa
ste tudi na skupno kosilo v času posveta. Posvet je brezplačen, prijavnica pa je priložena (pošljite jo
najkasneje do 16.1. na e-naslov: info@institut-utrip.si).
Hvala in kmalu nasvidenje!
Sanela Talić
vodja preventivnih programov

Matej Košir
direktor

PRIJAVNICA ZA UČITELJICE/UČITELJE OZ. SVET. DELAVKE/DELAVCE (21.01.2020)
Ime in priimek:
________________________________________________________________________________
Osnovna šola:
________________________________________________________________________________
Naslov:
________________________________________________________________________________
Elektronski naslov (e-pošta):
________________________________________________________________________________
Telefon:
________________________________________________________________________________

Posebne zahteve glede kosila ali odmora (npr. vegetarijanska ali brezglutenska hrana ipd.):
________________________________________________________________________________

Sofinancerja dogodka:

Projekt »Learning to Be« podpira:

