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Namen mojega izobraževanja v Španiji je bil: 

- vključevanje digitalnih kompetenc in rabe IKT 
- motiviranje dijakov za učenje tujih jezikov in spoznavanja tujih kultur, 
- širjenje kulturnega izražanja in strpnosti do drugačnih, 
- spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti med dijaki, 
- razvoj njihovih socialnih in državljanskih kompetenc 

 
Izobraževanje je potekalo v Granadi, zgodovinsko enem najpomembnejših španskih mest. 

 
 
Razdeljeno je bilo v tri sklope: jezik, metodologija in kultura. Vsak dan smo imeli tako 
predavanja in delavnice z vseh treh sklopov. Na ta način smo učitelji osvežili in nadgradili 
svoje znanje jezika, spoznali aktualno kulturno, družbeno in politično situacijo v Španiji in se 
seznanili z metodološkimi prijemi, ki jih bomo lahko uporabili pri svojih urah na matičnih 
šolah. 
 
Kako pristopiti do poučevanja 
posameznih tem, kako izkoristiti 
nove tehnologije, spletna orodja in 
gradivo, ki ga lahko pridobimo na 
spletu, smo ugotavljali tudi pri 
urah jezika (npr. vaje za preteklike, 
izdelovanje kvizov in križank ipd.) 
in kulture (uporaba filmov in 
glasbe pri poučevanju). 
 
Kulturne teme so bile namenjene 
spoznavanju naslednjih tem: 

- Kratek pregled preteklega 
stoletja in aktualna 
politična situacija v Španiji. 
Predavatelj nam je predstavil temo in možnost predstavitve teme pri uri (uporaba 
Kahoota za uvod v temo, izdelava piktografije s pomočjo orodja Pictochart za 

https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/vendedor-de-humo-contraste-pasados/
https://www.educaplay.com/


zaključek), samo temo pa smo razvili s pogovorom in primerjavo z državami izvora 
udeležencev. 
 

- Položaj žensk v Španiji skozi zgodovino in 
danes. V sklopu te teme je predavatelj vključil 
tudi zanimivo vajo velelnika in predstavil 
možnost izdelave letakov s spletnim orodjem 
Canva. 
 

- Glasba kot orodje za učenje slovnice in kulture. 
 
 

- Generación What. 

 

Poudarki z izobraževanja, ki mi bodo najbolj koristili pri 
mojem delu: 
- določene aktivnosti pri pouku (Cuando Pepe era joven, 

Generación What), 
- uporaba pametnih telefonov pri pouku (Kahoot, 

Duolingo, Practica Español) 
- gradivo na spletu (Tio Spanish, Practica Español, Profe 

de ELE, VideoELE, abcdELE, Escuela en la nube itd.) 
- spletna orodja (Learning apps, Easelly, Pictochart, 

EducaPlay, Coggle, Symbaloo) 
- obnovitev slovnice in en način, kako čimbolje predsatviti ti temi dijakom: pretekliki, 

subjuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje je bilo zanimivo in zelo koristno, zdaj pa bom morala dobro razmisliti, kaj bi 
bilo pametno in smiselno uporabiti pri mojih urah, da bom dosegla doprinos h kvaliteti 
poučevanja, ne le uporabe orodij in gradiva, ki bodo sami sebi namen. 


