
NOVIČNIK 8
Spletna učilnica ŠS Razredni pouk

Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

7. 12. 2021

POTRDILA O
UDELEŽBI NA
ŠTUDIJSKIH
SKUPINAH

 

Vir: Urška Rupnik, učiteljica v 2. VIO, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, 
Kaj se dogaja v Anini sobi? Primer dostopen  v spletni učilnici ŠS Razredni pouk  

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 zbiramo na povezavi: https://forms.gle/QDd6nLKdaApGHhpbA 

Videokonferenčna srečanja
učiteljic in učiteljev razrednega
pouka 

Zavod RS za šolstvo

Obveščamo vas, da smo 25. 11. 2021
pričeli s pošiljanjem potrdil za študijska
srečanja na elektronske naslove
strokovnih delavcev, ki so opravili vse
obveznosti. Preverite svojo pošto na e-
naslovih, s katerimi ste se prijavili,
poglejte pa tudi v neželeno (vsiljeno)
pošto. 

Če pričakovanega potrdila ne dobite
do 15. 12. 2021, nam pišite na naslov
studijska.srecanja@zrss.si. 

Konferenca SOUSTVARJAMO
RAZREDNI POUK

USMERITVE

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


VABLJENI K PRIJAVI NA SEMINARJE
Prijave na povezavi:
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

NOVIČNIK 8 

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

Vir: Irena Gole, učiteljica v 2. VIO, OŠ Bršljin, Obsredozemske
pokrajine, primer dostopen v spletni učilnici ŠS Razredni pouk

Vir: Urša Krajšek,učiteljica v 2. VIO, OŠ  Janka Padežnika Maribor, 
 Človeško telo – kaj nam omogoča gibanje, primer dostopen v

spletni učilnici ŠS Razredni pouk

SPLETNA KONFERENCA
"SOUSTVARJAMO RAZREDNI

POUK"

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 

 

Občutek varnosti kot pogoj za učinkovito
učenje 
Kako lahko z oblikovanje varnega in
spodbudnega učnega okolja prispevamo k
temu, da ne bo učenje pretežko?
Kako pri učencih razvijati samokontrolo,
empatijo in pozornost

V stezi z naslovom V ŠOLI SE POČUTIM VARNO
bomo predstavili teme: 

 

 
 

V tokratnem Novičniku predstavljamo dve sekcijski
stezi konference:

Razvoj digitalnega državljanstva na razredni
stopnji
Predstavitev primera dobre prakse s
področja načrtnega razvijanja digitalne
tehnologije
Predstavitev primera dobre prakse vzgoje za
etično ravnanje na spletu

V stezi z naslovom JAZ “MALI” DIGITALNI
DRŽAVLJAN bomo predstavili teme: 

 

Pojasnila in usmeritve Zavoda RS za šolstvo v zvezi z
izvajanjem izobraževanja na daljavo:

https://www.zrss.si/novice/pojasnila-in-usmeritve-
zavoda-rs-za-solstvo-v-zvezi-z-izvajanjem-

izobrazevanja-na-daljavo/ 
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