
NOVIČNIK 7
Spletna učilnica ŠS Razredni pouk

Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

Povabilo na seminarje

23. november 2021

KONFERENCA "SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK"

Spletna konferenca na nacionalni ravni.
15. in 16. marec 2022, vsak dan med 9.00 in 16.00. 

Prijave na: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

Konferenca SOUSTVARJAMO

RAZREDNI POUK

Revija Razredni pouk

Sodelobr@lnice 2021/2022

Vir: Nina Malajner

Nevroznanost v razredu – čustva, odnosi in
rezultati
Samomotivirani učenci izginjajo iz naših šol
Otroci zmorejo, zmoremo tudi mi v vrtcu in v šoli?

V stezi z naslovom SKRIVNOSTI MOTIVIRANIH
UČENCEV bomo predstavili teme: 

 
 

V tokratnem Novičniku predstavljamo dve sekcijski stezi konference:

Glas učenca, ki povezuje v razredu in na šoli
Sleherni otrok je pomemben
V razredu 25-ih videti in slišati vsakega

V stezi z naslovom RAZRED KOT SKUPNOST IN
PERSONALIZIRANO UČENJE 

bomo predstavili teme: 

Prijave na SODELOV@LNICE razrednega pouka

Sodelovanje in hkrati personalizacija v učnem procesu na razredni stopnji v trenutnih razmerah, 

Predstavitev primerov spremljanja napredka vsakega otroka ter izvedbe diferenciacije in
individualizacije, 13. januar 2022, 14.00 - 15. 30 (Katarina Dolgan in Vanja Kolar Ivačič)

Napovedujemo serijo videokonferenčnih srečanj z učitelji in učiteljicami razrednega pouka.
Namenjena  bodo predstavitvi didaktičnih izhodišč za izvajanje pouka v spreminjajočih se 
 okoliščinah in razpravi o predstavljenih rešitvah. V posameznih srečanjih bodo sodelovale
tudi učiteljice in učitelji praktiki. 

        9. december 2021, 14.00 - 15.30 (Nina Novak in Andreja Perkovič)

Prijave zbirano na povezavi: https://forms.gle/QDd6nLKdaApGHhpbA 

Videokonferenčna srečanja

učiteljic in učiteljev razrednega

pouka 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://forms.gle/QDd6nLKdaApGHhpbA


Spletni seminar: UČENJE IN POUČEVANJE NA

RAZREDNI STOPNJI - izvedba seminarja ob

zadostnem številu prijav.

10. 1. 2022 - Saša Vegri: Jure kvak kvak 
7. 2. 2022 - Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona

V mesecu novembru smo izvedli drugo Sodelobr@lnico, ki smo jo posvetili
besedilu Igorja Plohla, Brezzobi tiger. Gradivo je dostopno v Sodelov@lnici
Razredni pouk. 

Vabljeni k prijavi na naslednje Sodelobr@lnice na povezavi:
https://forms.gle/zhQeqcCA2rN3P6iLA 

Sodelobr@lnice 2021/2022

Obveščamo vas, da je 6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnost
v VIZ zaradi epidemioloških razmer v državi iz 24. 11. 2021 prestvaljena
na 19. 1. 2022. Upamo, da nam bodo razmere dopuščale, da bomo
takrat konferenco izpeljali v živo v Kongresnem centru Thermana
Laško. Kdor je na konferenco že prijavljen, se ni potrebno ponovno
prijavljati, ostale pa vabimo k prijavi.

6. nacionalna konferenca o trajnostni
mobilnosti v vzgoji in izobraževanju 

VABLJENI K PRIJAVI NA SEMINARJE
Prijave na povezavi:

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

NOVIČNIK 7 

Novice pripravljajo svetovalke področne skupine za
razredni pouk. Pišete nam lahko na naslov: 
 podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si

Vir:Lidija Mlinarič

27 strokovnih prispevkov v rubriki
Strokovna izhodišča,
15 prispevkov v rubriki Vprašali ste, 
11 prispevkov v Virtualnem kotičku.

REVIJA RAZREDNI POUK

Od leta 2017 do 2021 objavili:

Sodelovanje tridesetih učiteljic in učiteljev
razrednega pouk v razvojni nalogi Ustvarjanje
učnih okolij za 21. stoletje - formativno
spremljanje se nadaljuje. 

IZZIDE KMALU. 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://forms.gle/zhQeqcCA2rN3P6iLA
https://forms.gle/zhQeqcCA2rN3P6iLA
https://www.zrss.si/prijava/trajnostna-mobilnost
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://www.zrss.si/strokovne-revije/razredni-pouk/

