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VSEBINA

TEDEN PISANJA Z ROKO

Povabilo na seminarje

TEDEN PISANJA Z ROKO 2022
Vabimo vas k prijavi na Teden pisanja z roko 2022. Pisanje z roko je več kot uporaba
pisala. To je izvirna človekova spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot vi.
Spretnosti razvijamo z vajo.
Znano je, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z
računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci,
ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo
pozornost.

Teden pisanja z roko, ki bo od 17. do 21. januarja 2022, bo lepa priložnost, da vsaj
enkrat na leto opozarjate učence, dijake in odrasle na pomen pisanja z roko. Vsi, ki
imate pozitiven odnos do pisanja z roko, vabljeni, da izpolnite prijavnico do 22. 10.
2021 na https://www.pisemozroko.si/prijava-2022. Več o dogodku si lahko preberete
tukaj.

14.  oktober 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

Informacije glede
potrdil za študijska
srečanja

IZDAJA POTRDIL ZA ŠTUDIJSKA SREČANJA 2021
Obveščamo vas, da bomo potrdila za udeležbo na študijskih srečanjih za leto 2021 pripravili v začetku decembra. Posameznih
potrdil vnaprej ne moremo izdajati. V primeru, da novembra vlagate vlogo za napredovanje v naziv, lahko potrdilo o udeležbi
predložite na MIZŠ naknadno.

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://www.pisemozroko.si/prijava-2022/
https://www.zrss.si/novice/teden-pisanja-z-roko-od-17-do-22-januarja-2022/
https://www.zrss.si/novice/izdaja-potrdil-za-studijska-srecanja/


Seminar USTVARJAM, ČUTIM, DELAM
NA SEBI IN SE ZNAM SPROSTITI
(koordinatorica Natalija Kocjančič). Na
seminarju bodo udeleženci pridobili
socialno-čustvene kompetence za
uspešno funkcioniranje in
premagovanje stisk, ki nam jih prinaša
življenje. Ob tem lahko pomagamo
sebi, pa tudi vsem, ki nas obkrožajo in
se z njimi srečujemo (družina,
sodelavci, učenci …). Namenjen je vsem
strokovnim delavcem v vzgoji in
izobraževanju. 

VABLJENI K PRIJAVI NA SEMINARJE

Prijave na povezavi:

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

N O V IČN I K  5  

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

Na seminarju bomo osvetlili razvojno stopnjo učencev od 1. do
5. razreda, pomen spodbudnega učnega okolja in
medpredmetnega povezovanja. Ozaveščali bomo lastno
prakso, vzvratno načrtovali različne pristope učenja in
poučevanja, kot so igra, učenje s konkretnim materialom,
učenje z raziskovanjem, učenje z viri in druge za pouk v šoli in
na daljavo. Osvetlili bomo različne načine izkazovanja znanja
učencev. Prijave sprejemamo do 22. 10. 2021.

SPLETNI SEMINAR: UČENJE IN
POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI 

Seminar OPISNO OCENJEVANJE IN
UČENČEV PORTFOLIO V 1. VIO
(prestavljen na 20 in 21. oktober 2021,
med 14. in 18. uro, spletna izvedba)

Vir: Uršula Kotnik Vir: Lidija Mlinarič, Nina Malajner

Ste učitelj razrednega pouka in se želite usposobiti za
individualne pristope poučevanja, za rabo raznolikih načinov
vrednotenja znanja pri učencih na razredni stopnji ter
poskrbeti za varno in spodbudno učno okolje?

Prijavite se na seminar Individualni pristop in raznoliki načini
vrednotenja znanja pri učencu na razredni stopnji.
Seminar bo potekal 25. in 26. 11. 2021 v spletni obliki, s
pričetkom ob 14. uri (2 x 4 ure). Prijavite se do 5. 11. 2021.

SPLETNI SEMINAR: INDIVIDUALNI
PRISTOPI POUČEVANJA IN RAZNOLIKI
NAČINI VREDNOTENJA ZNANJA PRI
UČENCU NA RAZREDNI STOPNJI

UTRINKI S 3. DELA ŠTUDIJSKIH SKUPINUTRINKI S 3. DELA ŠTUDIJSKIH SKUPIN

KDAJ IN KJE? 8., 9. in 10. 12. 2021, na OŠ bratov
Polančičev Maribor
Cilj seminarja je usposobiti strokovne delavce za poučevanje
slovenščine na področju jezika in književnosti na razredni
stopnji. 

SEMINAR: OD OPISMENJEVANJA DO
SAMOSTOJNEGA BRANJA IN PISANJA
NA RAZREDNI STOPNJI - PODROČJE
JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI

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

