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Konferenca
SOUSTVARJAMO
RAZREDNI POUK 

Seminarji - prijave

KONFERENCA UČITELJIC IN UČITELJEV
RAZREDNEGA POUKA
"SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK"
15. in 16. marca 2022 bomo izvedli konferenco, namenjeno učiteljem in
učiteljicam, ki poučujejo na razredni stopnji. Konferenca bo nosila naslov
SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK. 

Konferenca bo v spletni obliki. Prijave na konferenco opravite preko kataloga
Katis na povezavi https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Vodilna tema prvega dne bo ODNOSI, ODNOSI, ODNOSI. Drugi dan konference
se bomo ukvarjali z iskanjem odgovorov na vprašanje ZAKAJ JE NA UČENJE
POTREBNO POGLEDATI CELOSTNO, NE (LE) SKOZI PREDMETE?

Konferenca bo potekala oba dneva med 9.00 in 16.00. Na konferenco ste
vabljeni učitelji in učiteljice, ki boste lahko prisostvovali programu v celoti. 

 

Vabljeni - soustvarimo razredni pouk. 

28. september 2021

Priporočamo v branje:
revija Razredni pouk

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx


VABLJENI K PRIJAVI NA

SEMINARJE

N O V IČN I K  4

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

V tekočem šolskem letu bomo izvedli šest Sodelobr@lnic. Po vzoru
preteklega leta bomo enourne spletne delavnice posvetili skupnemu branju,
interpretaciji in poustvarjanju književnih besedil. Prve tri Sodelobr@lnice
bomo namenili naslednjim besedilom: 
- 18. 10. 2021 - Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka,
- 15. 11. 2021 - Igor Plohl: Brezzobi tiger (izvajalec bo avtor slikanice), 
- 10. 1. 2022 -  Saša Vegri: Jure kvak kvak. 

Na posamezno delavnico se prijavite na povezavi
https://forms.gle/bBuFZc3UazV1mA9Q7 
Prijavljeni boste teden dni pred izvedbo dobili na svoj elektronski naslov vse
potrebne informacije. 

SODELOBR@LNICE 2021/2022

Vrzeli ne bodo izginile same po sebi - premostitveni ukrepi zaradi
»koronskega časa« na razredni stopnji? (dr. Nina Novak)
Zmote in resnice o motivaciji za učenje – Skrivnosti motiviranih
učencev (mag. Nada Nedeljko)
Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji (Mojca Dolinar)
Izgradnja koncepta številskih predstav in pojma število (Vesna Vršič)
in druge.

V uredništvu revije Razredni pouk pripravljamo 3. številko letnika 2021. V
razdelku Strokovna izhodišča bomo objavili prispevke iz vsebine 1. dela
študijskega srečanja: 

Kot ideje iz razreda pa bodo tokrat predstavljene teme iz naravoslovja in
sicer o izvedbi tehniškega dne, o interaktivni predstavitvi fotosinteze,
načrtovanju poskusov in o izkušnjah učenja in poučevanja na daljavo
ter druge.

Tudi za ostale rubrike pripravljamo zanimive in aktualne vsebine.

REVIJA RAZREDNI POUK

Prijave na povezavi
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
Seminar (7. in 8. 10. 2021, spletna izvedba)

OPISNO OCENJEVANJE IN
UČENČEV PORTFOLIO V 1. VIO
Na seminarju boste dobili odgovore na
vprašanja: Kako pristopiti k opisnemu
ocenjevanju? Kako spremljati napredek
in ocenjevati? Kako opisati dosežek in
oceno učenca? Kako izvajati pouk ob
razvojnem portfoliu? 

Seminar  (24 urni, spletni seminar)
REŠEVANJE AVTENTIČNIH
PROBLEMOV Z ORODJEM SCRATCH
IN RAZVIJANJE RAČUNALNIŠKEGA
MIŠLJENJA. 

Želite spodbujati kreativnost in učence
podpirati pri programiranju zgodb, iger
in aplikacij? Bi radi vedeli kako digitalno
tehnologijo smiselno vključiti v pouk in
pri tem dosegati cilje učnega načrta?

mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://forms.gle/aU8wqiPT6FkVNBFD9
https://forms.gle/aU8wqiPT6FkVNBFD9
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

