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SEMINAR 

 

RAZREDNA PRAVILA  
(interno – za zaposlene v Centru Janeza Levca Ljubljana) 

 

OPIS SEMINARJA 

Moteče vedenje v šoli bi najbolj učinkovito 
preprečili, če bi ga poučevali tako neumorno kot 
poučujemo branje, pisanje in druge učne vsebine.   

Algozzine, Wang & Violette; 2011 
 
Učinkoviti učitelji svoja pričakovanja izražajo razumljivo, poučujejo pravila in 
postopke, omogočajo veliko učnih priložnosti zanje in se odzivajo na vedenje otrok 
(želeno vedenje pozitivno krepijo, neželenega pa ne). V razredu želimo vzpostaviti 
take norme vedenja, ki omogočajo čim bolj ustvarjalno učno klimo. Med postopki 
preprečevanja motečega vedenja v razredu ali v skupini vrtca, so po učinkovitosti na 
zelo visokem mestu pravila skupine oziroma razreda. 
 

Učitelji oblikujejo razredna pravila, ki so skladna s šolskimi pravili,  v vrtcih so 
vzgojitelji bolj osredotočeni na pravila v skupini predšolskih otrok, predvsem v 
posameznih rutinah.   
 

Na seminarju bodo slušatelji urili oblikovanje učinkovitih pravil, ki so:  

 razumljiva (obsegajo opredeljeno želeno - pričakovano – vedenje),  
 obsegajo vedenje, ki ga lahko opazujemo in merimo 
 oblikovana pozitivno (kaj naj učenec dela, namesto, česa naj ne dela),  
 skladna s pričakovanji – izidom – pričakovanimi vedenji.  

 

Po korakih bodo spoznali učinkovite postopke poučevanja pričakovanega vedenja in 

odzivanje na kršitve pravil, analizirali bodo primere in rabo strategij v skupini 

učencev. Razliko med krepitvijo in podkupovanjem ter razliko med kaznijo in 

posledicami bodo udeleženci razločevali na opisih primerov v šolskem in domačem 

okolju.  

Seminar je namenjen zlasti učiteljem in drugim strokovnim delavcem v OŠ.  

 

Zapisala: predavateljica dr. Branka D. Jurišić , maj 2018 

Center Janeza Levca Ljubljana  Izobraževalni center Pika  
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OSNOVNE INFORMACIJE: 

 

Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 

 

Seminar bo v sredo, 27. junija 2018, v prostorih IC Pika v Ljubljani (Zemljemerska 

ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.30 uri.  

 

Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v enotah Centra Janeza Levca Ljubljana. 

 

Na seminarju bo predavala in vodila delavnice dr. Branka D. Jurišić, specialna 

pedagoginja. 

 

Gradivo: 

Nekaj o pravilih lahko najdete med našimi e-svetovanji (odgovori na vprašanja; e-

svetovanja številka 1, 15, 35, 36, 52, 54, 55 …).  

Gradiva so prosto dostopna na spletni strani www.icpika.si v zavihku novice pod 

imenom Odgovorili smo. 

 

Kotizacija: 

- V dogovoru z ravnateljem CJL, je predavanje brezplačno. 

 

 

PRIJAVA NA SEMINAR: 
 

Prijave zbiramo od 29. maja 2018, od 12.00 naprej, do 1. junija 2018 do 12.00 ure, 

oziroma do zapolnjenih mest. Prijavite se izključno preko spletnega obrazca v 

povezavi:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkR-xAvxMreFT980QZn-

K4tC-gyz_kxqAufJ7kGgIT1BEOQ/viewform?c=0&w=1  

 

 

 

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik, 

koordinatorica programov IC Pika).  

 

Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, maj  2018. 
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