
 

 

 
 

Mednarodni posvet 
 

 

Ves svet je lahko učilnica 
 
 

28. 4. 2022 
 

 

8.45–9.00 Prijave na spletno okolje Zoom 

9.00–9.15 
Jože Bogataj, ravnatelj (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Uvodni nagovor in napoved domačih in tujih predavateljev 

9.15–10.15 
mag. Andrej Juričko (Step Institute) 

Zakaj rastemo skozi mednarodno sodelovanje? 

10.15–10.30 
Rune Garbers, prof. (Himmelev Gymnasium, Roskilde, Danska)  

Praktične izkušnje iz poučevanja med pandemijo 

10.30–10.40 
Maciej Furmaga (Language Living Room, Bydgoszcz, Poland) 

Učenje na daljavo ne pozna meja 

10.40-10.55 
Lisa Zimmermann (MSc Economic & Business Education, Mannheim, Germany) 

Hibridno učenje – možnosti in izzivi v postkoronskem času 
10.55–11.05 Premor 

11.05–11.25 
Jaka Kregar, mag. (Društvo GAHA Slovenija, Regionalni urad MEPI Gorenjska) 

Razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje pri mladih skozi mednarodne aktivnosti Programa MEPI 

11.25–11.40 
Jakub Zimecki (Language Living Room, Bydgoszcz, Poland) 

Language Living Room – učilnica na drugačen način 

11.40–12.05 
Gisela Gutjahr, mag. (EU coordinator Upper Austria, Wels)  

Demokratično izobraževanje in Erasmus+ s podporo šol in lokalnih organov 
12.05–12.35 Okrogla miza 
12.35–12.40 Premor 

12.40–14.00 

Moderacija 1. sklopa: Matic Močnik, prof. zgodovine in geografije 
Andreja Kolar, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Mednarodne izmenjave in ekskurzije v mesto Tabor na Češkem 
Mateja Močnik, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Virtualna galerija pri pouku umetnostne zgodovine 
Barbara Režek, prof. (Osnovna šola Dobrepolje) 

Šolanje na daljavo – priložnost za odkrivanje novih spoznanj in pridobivanja novih izkušenj na primeru 
dela v drugem razredu osnovne šole 

Matic Gortnar, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 
Ko poletni tabor v tujini postane več kot le tradicionalna učilnica 

14.00–14.15 
Agnès Gomis Martín, prof. (Colegi la Presentació – Reus) 

Uporaba novih tehnologij v izobraževalnem prostoru 

14.15–14.30 
David Heredero Zorzo 

Mednarodna izmenjava – ko avtentično okolje postane učilnica španščine 
14.30–15.15 Kosilo 

15.15–16.35 

Moderacija 2. sklopa: Nataša Veber, prof. angleščine 
Matic Močnik, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Možnosti razvoja trajnostnega turizma na Soriški planini – geografska študija primera v okviru priprav 
na maturo 

Špela Frelih, prof. (Osnovna šola Komenda Moste, Slovenija) 
Uporaba zabavnih interaktivnih orodij pri pouku angleščine 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 
Ves svet je lahko učilnica – tudi šolska knjižnica  

Gašper Kvartič, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 
Antika brez dotika: nekaj (preverjenih) rešitev za pouk klasičnih vsebin na daljavo 



 
16.35–16.45 Premor 

16.45–18.05 

Moderacija 3. sklopa: Matic Gortnar, prof. angleščine 
Gašper Murn, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Gradiva iz časa epidemije kot podlaga za samostojno delo dijakov 
Anita Glavič, prof. (Osnovna šola Davorina Jenka, Slovenija) 

Tako blizu, a vseeno daleč – izzivi v postkoronskem času 
Melita Perkovič, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 

Obogatitev pouka španščine z gledališko dejavnostjo: priprava predstave Historia de una escalera in 
organizacija mednarodnega festivala srednješolskega gledališča v španščini 

Bernarda Pavlovec Žumer, prof. (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija) 
Predstavitev Škofjeloškega pasijona v okviru narodnih in mednarodnih izmenjav 

18.05–18.10 
Matic Močnik (Gimnazija Škofja Loka, Slovenija)  

Zahvala prisotnim in sodelujočim ter zaključni pozdrav 
 
 
Posvet bo potekal na aplikaciji Zoom na povezavi: 

https://arnes-si.zoom.us/j/93460935083?pwd=Ui9RalNNWWJ2Z0lvN3NKT0E3ZDlCZz09  
 
 
V izogib tehničnim in administrativnim nevšečnostim vas prosimo, da upoštevate spodnje smernice: 

- V videokonferenčno okolje Zoom se prijavimo s svojim polnim imenom in priimkom vsaj 5 minut pred začetkom, da 
lahko skupaj odpravimo morebitne tehnične težave. 

- Pred vstopom v video konferenco izklopite mikrofon in spletno kamero vašega računalnika, če ju imate. 
- Mikrofon in kamero vklopite le takrat, ko prejmete besedo moderatorja videokonference. 
- V videokonferenčnem okolju je možno pisati tudi besedilna sporočila, ki se prikažejo vsem udeleženim. To orodje se 

sicer lahko uporablja tudi med govorom nastopajočega, a zmerno in smiselno (npr. postavijo se vprašanja govorniku in 
ta lahko nanje odgovori že med ali po govoru). 

 
 
Veselimo se virtualnega srečanja z vami.  
 
 
 
Organizacijski odbor: 
Nataša Veber, Matic Močnik, Matic Gortnar 
 
 
 
 

Ves svet je laboratorij iskrivega uma. 
(Martin H. Fischer) 

 
  

https://arnes-si.zoom.us/j/93460935083?pwd=Ui9RalNNWWJ2Z0lvN3NKT0E3ZDlCZz09

