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VSEBINA

SEMINARJI -
NAPOVEDUJEMO

TRETJI DEL ŠTUDIJSKIH SREČANJ
Tretji del študijskih srečanj za učitelje razrednega pouka bo potekal 21.,
22., 23., 28. in 29. septembra 2021, s pričetkom ob 15.00. 

Vabilo na srečanja ste prejeli tisti učitelji, ki ste se prijavili na prvi del in ste
vstopali v MS Teams z dodeljeno MS identiteto. Študijska srečanja
potekajo v MS Teams in ne v spletni učilnici (v spletni učilnico so le zbrana
vsa gradiva, z namenom, da do njih lahko skozi leto dostopate). 

Vsebina tretjega dela študijskih srečanj bo vključevala delavnico
Spremljanje napredka vsakega učenca, ki jo bo izvedel mag. Marko Strle,
ravnatelj Centra za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu, tudi član
predmetno razvojne skupine za razredni pouk. 

Na srečanju bodo učiteljice 1. in 2. VIO predstavile primere izvajanja učnih
sklopov. Na ŠS bodo svoje primere predstavile Nina Malajner, Uršula
Kotnik, Lidija Mlinarič, mag. Urška Rupnik, mag. Irena Gole, Barbara
Hrovat, Nina Jelen, Zdenka Bregar Umek, Urša Krajšek in Helena Škerget
Rakar. 

20. september 2021

Razredni pouk - kje
delujemo in se
srečujemo?

Študijska srečanja - 
3. del

Teden MOBILNOSTI 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021


 
Seminar DIGITALNO BRANJE NA

RAZREDNI STOPNJI
 

Do  24. 9. 2021 je podaljšana
prijava na seminar Razvijanje

zmožnosti digitalnega branja na
razredni stopnji, kjer bomo

spoznavali značilnosti branja na
digitalnem mediju in znanja in
spretnosti, ki jih razvijamo z

učenci. 
 
 

Seminar OPISNO OCENJEVANJE
IN PORTFOLIO UČENCA, 7. in 8.

oktober 
 
 
 

PRIJAVE NA SEMINARJE V KATISU na povezavi
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

 

MS Teams
Ekipa ŠS RAZREDNI POUK

Namen: spletna izvedba študijskih srečanj. 

SPLETNA UČILNICA
ŠS Razredni pouk

(ključ: RP)
Namen: zbrana gradiva študijskih srečanj.

RAZREDNI POUK - KJE SE SREČUJEMO?

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Kranj

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Nova Gorica

ŠS-Razredni pouk študijska OE Maribor 1

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Ljubljana l

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Ljubljana ll

ŠS-Razredni pouk študijska OE Novo mesto

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Celje

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Slovenj Gradec

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ Maribor 2

ŠS-Razredni pouk študijska OŠ OE Murska Sobota

ŠS-Razredni pouk OE Koper

N O V IČN I K  3

Novice pripravljajo svetovalke področne skupine za razredni pouk.
Pišete nam lahko na naslov: 

 podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si

Od 16. 9. do 22. 9. 2021 poteka Evropski teden
mobilnosti s sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. 
V aktivnosti so vključene tudi šole in vrtci z namenom
spodbujanja čim večjega števila otrok, da hodijo peš, se
vozijo s kolesi, se obnašajo trajnostno. Več o ETM na
povezavi: https://www.tedenmobilnosti.si/

 

Evropski teden mobilnosti bo zaključen z zaključno konferenco projekta

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah . Več na povezavi:

https://www.sptm.si/aktualno/dogodki/2021/09/zakljucna-konferenca-

projekta-trajnostna-mobilnost-v-vrtcih-osnovnih-solah

 
 

SPLETNA UČILNICA
Sodelov@lnica Razredni pouk

(prostodostopna učilnica)
Namen: gradiva, dogodki tekočega šolskega leta.

 

REGIJSKE SPLETNE UČILNICE
Namen: aktualni dogodki in gradiva za učiteljice in učitelje

razrednega pouka po posameznih regijah (za ključ se obrnite na
svetovalko).

 
Iz vseh spletnih učilnic v katere ste

prijavljeni dobivate obvestila. Če le-teh ne

želite prejemati, lahko le-te tudi sami

odjavite v svojih nastavitvah. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

NAPOVEDUJEMO
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