
SODELOV@LNICA RAZREDNI POUK

V Sodelov@nici Razredni pouk  si lahko ogledate posnetek zadnje
videokonference z učitelji razrednega pouka, ki sta jo izvedli učiteljica
Vanja Kolar Ivačič in svatovalka Katarina Dolgan. 

Prav tako lahko v Sodelov@lnici najdete gradivo zadnje
Sodelobr@lnice, ki je bila posvečena delu Saše Vegri: Jure kvak kvak. 

Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse
Posnetki e-uric dostopni na tej povezavi. 
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INFORMACIJE

Zavod RS za šolstvo

GRADIVA V

SODELOV@LNICI

RAZREDNI POUK

VIDEOKONFERENCE SODELOV@LNICE RAZREDNI POUK v 2022 - prijave
Naslednja  bo 10. 2. 2022.

 
SODELOBR@LNICE 2022 - prijave

Naslednja  bo 14. 2. 2022.
 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://www.zrss.si/e-urice/sodelujmo-kjerkoli-in-kadarkoli/
https://www.zrss.si/e-urice/sodelujmo-kjerkoli-in-kadarkoli/
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
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 

PLENARNI PREDAVATELJI
KONFERENCE

 
 
 
 
 

Plenarna predavanja bodo potekala v
štirih sklopih, vsak dan štiri. 

 
Dobri odnosi za dobro klimo in

vključenost
Zora Rutar Ilc

 
Razredni pouk pod streho osnovne šole

Renata Zupanc Grom
 

Individualizacija in učna diferenciacija –
odpiranje poti do znanja in vključenosti

vseh učencev 
Klara Skubic Ermenc

 
Uporaba tega, kar vemo, za načrtovanje

tega, kar počnemo
 Margaret Sutherland

 
Aktualne teme v učenju in poučevanju
mlajših učencev : Človek v okolju kot

sprejemnik in oddajnik
Gregor Torkar

 
Kaj dela razredni pouk razredni? 

Nina Novak
 

Sodobni bralni dogodki in medpredmetno
povezovanje
Igor Saksida

 
Dobro počutje učiteljev – želja ali nuja?

Lea Avguštin
 
 
 
 
 
 
 

 

SEDMI SKLOP SEKCIJSKIH
PREDAVANJ "ZANOS IN

ZAVZETOST"
 
 
 
 
 
 

Čemu bi se udeležili sedmega sklopa
sekcijskih predavanj »ZAVZETOST IN ZANOS«?
Pomislimo na zavzetost, ko počnemo stvari,
s katerimi se zlijemo in, ko smo v zanosu, ko
v tem kar počnemo uživamo. Tukaj in zdaj.
In sedaj pomislite, ko počnemo stvari ob

katerih čas nikamor ne teče in v početju ne
vidimo nobenega smisla, ko začnemo vse

odklanjati. In sedaj pomislite še na trenutek,
ko nam je COVID19 spremenil način

delovanja, mišljenja in ohranjanja stikov. 
 

V prispevku Mateje Hudoklin (Izzivi dela z
učenci v času epidemije – vidik duševnega

zdravja) bodo predstavljeni načini, na
katere lahko šole podpirajo dobro duševno
zdravje tako učencev kot zaposlenih v času

epidemije in po njej. 
 Alenka Seršen Fras (Odklanjanje šole- vsak

dan v šoli šteje) bo opozorila na izjemen
pomena učiteljev, ki lahko zgodaj

prepoznajo dejavnike tveganja oziroma
opozorilne znake odklanjanja šole in v

sodelovanju s svetovalno službo, starši in
otrokom pripravijo načrt intervencij za

zmanjšanje otrokovih težav.
V prispevku Maje Bajt (3P – polno, prisotno,
pristno)bo predstavljenih nekaj teoretičnih

osnov o čuječnosti ter nekaj praktičnih vaj, ki
bodo učitelju pomagale pri razvijanju
(polne) prisotnosti in avtentičnemu

vstopanju v razred.
 

 Kaj še čakate s prijavo?
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

24. januar 2022

TOKRAT VAM PREDSTAVLJAMO:  

V naslednjem Novičniku vam predstavimo delavnice konference. 

OSMI SKLOP SEKCIJSKIH
PREDAVANJ "Trajnostna

mobilnost in izobraževanje za
trajnostni razvoj v obveznem

in razširjenem programu"
 
 
 

Področje trajnostne mobilnost je eno
ključnih področij vzgoje in izobraževanja

za trajnostni razvoj (VITR). TR zahteva
nova znanja, nov pogled na naše

vrednote, usmerja nas v drugačna
ravnanja, stališča, odzive in drugačne
razmisleke ter odnose in spremembo
razmišljanja. S trajnostno mobilnostjo
bomo razvijali odprto, spodbudno in
uporabno učno okolje, sledili mobilni,

multikulturni, povezani, trajnostni družbi
ter vsebine prometne varnosti povezali z

vidiki telesne dejavnosti, zdravjem,
ekološkim in okoljskim vidikom. S

kakovostnim izobraževanjem želimo
dvigniti socialne, medosebne, gibalne,
prečne kompetence, pismenost in tako

doseči višje kompetence za kulturo
vedenja otrok in mladostnikov v
cestnem prometu z namenom

doseganja Vizije O in skrbi za zdravje in
spodbujanja gibanja. 

 
V sekcijskih predavanje se bodo

predstavili: 
Vključenost področja Trajnostna mobilnost in

izobraževanje za trajnostni razvoj na RP, 
Alenka Klepac, Marta Novak

Kolesarski izpiti in kolesarjenje v 5. razredu,
Katja Medija

·Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v
OŠ,

Dejan Peklar in Davor Bozovičar
 

Vključenost trajnostne mobilnost pri pouku,
Veronika Svoljšak

Pomen gibanja na razrednem pouku,
Špela Bergoč

Varna mobilnost in razširjeni program v OŠ,
Urška Breznik

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIKOVNI NATEČAJ V SKLOPU KONFERENCE: 

"SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE" 

Več navodil najdete na tej povezavi. 

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

