
USPOSABLJANJA ZA UČITELJICE IN UČITELJE 

Seminar v obsegu 8 ur bo
potekal na daljavo. 
Rok prijave do 31. 1. 2022 
Čas izvedbe: 1. 3. – 7. 3. 2022
Vsebina in prijava v Katisu. 

DIGITALNO BRANJE NA
RAZREDNI STOPNJI
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Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

NATEČAJ
"SOUSTVARJAMO IGRO
SVETLOBE"

10. januar 2022

Konferenca
SOUSTVARJAMO
RAZREDNI POUK

Seminarji, konference,
delavnice,
videokonference

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj!

(Svetlana Makarovič)

Zavod RS za šolstvo

Obvestila

Seminar je 16 urni, 8 ur bi
izvedli v živo, 8 ur pa na
daljavo. 
Rok prijave do 31. 1. 2022 
Čas izvedbe: 25. 3. – 10. 4. 2022.
Vsebina in prijava v Katisu. 

RAZNOLIKI DOKAZI DOSEGANJA
MATEMATIČNEGA ZNANJA NA

RAZREDNI STOPNJI 

KONFERENCA »Priložnosti za razvoj trajnostne mobilnosti v
vzgoji in izobraževanju« 

 
Obveščamo vas, da je 6. nacionalna konferenca o trajnostni

mobilnosti v vzgoji in izobraževanju »Priložnosti za razvoj trajnostne
mobilnosti v vzgoji in izobraževanju« zaradi stanja v državi

prestavljena na 23. marec 2022 (več o konferenci na spletni strani).
Kdor je na konferenco že prijavljen, se mu ni potrebno ponovno

prijaviti, ostale pa vabimo k prijavi.  

VIDEOKONFERENCE SODELOV@LNICE RAZREDNI POUK v 2022 - prijave
SODELOBR@LNICE 2022 - prijave

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5602&A=detailKP
https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5602&A=detailKP
https://www.zrss.si/koledar/konference-koledar/nacionalna-konferenca-o-mobilnosti/
https://www.zrss.si/koledar/konference-koledar/nacionalna-konferenca-o-mobilnosti/
https://www.zrss.si/koledar/konference-koledar/nacionalna-konferenca-o-mobilnosti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqGTjATSXDGLuhFhzanT4TNhasv5ob7OqY6TfzWAlZMT5sw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/AjcXrwTCVNdg4a9c6
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SPLETNA KONFERENCA

"SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK"
15. in 16. marec 2022, oba dneva med 9.00 in 16.00.

Prijave: KATIS  
Rok za prijavo 15. 2. 2022

Spletna stran z informacijami o konferenci 

 

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

10. januar 2022

izvirnost oblikovanja predstavitve
teme (edinstvenost,
svojevrstnost, neodkritost),
likovni jezik (barvna kompozicija,
ustreznost izbora likovnih
elementov) in 
likovni doživljaj (osredotočenost
na predpisano temo).

LIKOVNI NATEČAJ, KI BO
POTEKAL V SKLOPU

KONFERENCE: 
"SOUSTVARJAMO IGRO

SVETLOBE"
 
 
 
 
 
 
 

Vabimo vas, da se z učenci pridružite
kreativnemu lovu na svetlobo, pri
čemer učenci naslikajo likovno delo
na risalnem listu, lahko pa slikajo
tudi s pomočjo aplikacij. 

Izdelek naj izkazuje igro svetlobe v
našem vsakdanu. Kriteriji za izdelek
so: 

Več navodil najdete na tej
povezavi. 

 

ŠESTI SKLOP SEKCIJSKIH
PREDAVANJ "IMETI
PRILOŽNOST BITI
USTVARJALEN"

 
 
 
 
 
 
 
 

Kako poskrbeti, da bodo učenci
razvijali to veščino, kako jim omogočiti,  
da bodo ustvarjalni, kaj vse omogoča

razvoj ustvarjalnosti in zakaj je
pomembno, da tudi odrasli ohranjamo
to otroško ustvarjalnost. Odgovore na
vsa ta in še mnoga druga vprašanja

nam bodo v sekciji  predstavili: 
 

Ustvarjalnost/kreativnost kot
način življenja, Aljoša Bagola 

 
Kaj vse omogoča razvoj

ustvarjalnosti?, Blaž Koritnik  
 

Ustvarjalnost nas povezuje, Tjaša
Sobočan 

 
Ustvarjalnost ali kreativnost je

sposobnost za ustvarjanje del, ki so
nova (originalna in nepričakovana)
ter primerna (uporabna, se prilegajo
omejitvam naloge). Velja za eno od

osmih ključnih kompetenc za
vseživljenjsko učenje. 

 
 
 

 

TOKRAT VAM PREDSTAVLJAMO:  

PETI SKLOP SEKCIJSKIH
PREDAVANJ "TIMSKO DELO"

 
Pojem timskega dela je v pedagoškem
prostoru dolgo prisoten in morda (kar
preveč) samoumeven. Ali je naše delo

res timsko delo? 
 

Predavanje dr. Alenke Polak izpostavi
vpogled v značilnosti timskega dela in
sproži učiteljevo refleksijo o timskem

delu z namenom, da v praksi
razrednega pouka resnično dosežemo

prednosti, ki jih timsko delo ima.
Timsko delo temelji na sodelovanju,
vsako sodelovanje pa še ni timsko

delo. Ali smo izkoristili vse možnosti za
sodelovanje z drugimi? 

 
Predavanje mag. Marize Skvarč

izpostavi pomen in nujnost, priložnosti
in možnosti za povezovanje in

sodelovanje učiteljev razrednega
pouka v njihovem okolju, z namenom

uspešnega premagovanja izzivov
današnjega časa. Kakšne so izkušnje

drugih? 
 

Andreja Koščak, Miroslava Hrovat in
Irena Andrič bodo predstavile timsko

delo učiteljice in vzgojiteljice v 1.
razredu. Špela Bergoč in Saša
Simonovič bosta predstavili

povezovanje učiteljev pri izvajanju
športa, Barbara Umek sodelovanje

razredne učiteljice in učiteljice
angleščine. Lidija Mlinarič in Nina

Malajner bosta predstavili, kaj prinese
sodelovanje učiteljic razrednega

pouka različnih šol. 
 
 
 
 
 
 

 
V naslednjem Novičniku vam predstavimo plenarne predavatelje konference. 

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://www.zrss.si/konference/konferenca-uciteljev-razrednega-pouka-2/
https://www.zrss.si/konference/konferenca-uciteljev-razrednega-pouka-2/
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-04-Natecaj-SOUSTVARJAMO-IGRO-SVETLOBE.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-04-Natecaj-SOUSTVARJAMO-IGRO-SVETLOBE.pdf

