
Projekt  prva zaposlitev  2019/20 

S pomočjo projekta Prva zaposlitev sem prišla na OŠ Matije Čopa kot pripravnica za 

ROID ter učiteljico matematike in računalništva. Pod mentorstvom profesorice 

matematike in računalništva in ROID-om Tee Sušnik sem 8 mesecev pridobivala 

strokovna in pedagoška znanja na različnih področjih: 

- vpeta sem bila v celotno dogajanje na šoli, gradila sem odnose z učitelji, 

administrativnimi delavci šole, učenci … 

- prisotna sem bila na sestankih (učiteljski zbor, aktiv MA-RA), 

- skrbela sem za računalniško opremo v računalniški učilnici in po razredih 

(računalniki, tablični računalniki, 

projektorji, pametne table …), 

- sodelavcem sem priskočila na 

pomoč, kadar so naleteli na 

težave s tehnologijo, 

- s pomočjo mentorice sem 

izvajala pedagoške ure 

računalništva in matematike, 

- izvedla sem učne ure (nastope) za strokovni izpit, 

- učencem sem pomagala pri pripravah na tekmovanja (Bober, Kenguru, 

Matemček …), 

- sodelovala sem pri pripravi 

ozvočenja, projektorja in ostale 

tehnologije za razne prireditve v 

športni dvorani, 

 

 

- učence sem spremljala na dneve dejavnosti in šolska ter državna tekmovanja, 

- spoznavala aplikacije in orodja za podajanje snovi na interaktivne načine, 

Slika 1: Učenci pri uri računalništva. 

Slika 2: Navodila učencem pri predmetu NIP računalništvo 



- z mentorico sva izpeljali 

izobraževanje učiteljev, kjer sva 

učitelje izobraževali o uporabi 

aplikacij in orodij za delo v šoli 

(spletni kvizi Quizizz, spletna 

anketa 1ka, spletna učilnica 

Moodle, objavljanje prispevkov 

na šolski spletni strani, MS 

Office …), 

- skrbela za objavo člankov in posodabljanje spletne strani, 

- bila sem tehnična podpora pri učnih urah učiteljev, ki so se lotili interaktivnega 

poučevanja na tabličnih računalnikih … 

Po osmih mesecih mi je šola zagotovila še sedem mesecev pedagoškega dela v 

oddelku podaljšanega bivanja, kjer sem se preizkusila v vlogi učiteljice OPB  2. 

razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo sem hvaležna vodstvu OŠ Matije Čopa, mentorici Tei Sušnik in projektu Prva 

zaposlitev, ki so mi omogočili izjemno bogato izkušnjo tako v strokovnem znanju kot 

tudi medosebnih odnosih, za nadaljnje delo v šoli.  

 

                  Maja Ropret 

Slika 3: Pomoč pri dnevu dejavnosti 

Slika 4: Učenci v OPB 2. C 


