
Konferenca
 SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK

 15. in 16. marec 2022
OBA DNEVA od 9.00 do 16.00
PRIJAVE V KATISU. 
ROK ZA PRIJAVO: 15. 2. 2022

Kako učence stare 6. - 10. let čustveno opismenjevati? 
Kaj pomeni prilagoditi učenje posamezniku v razredu 25 učencev? 
Kaj pravzaprav pomeni varno učno okolje?
Kaj naj otrok  kot "mali državljan" obvladuje na področju digitalnega državljanstva? 
Kako vključiti in poskrbeti za zavzetost vseh učencev?
Kako vključiti trajnost v vsakodnevno učenje?
Kakšne učinke imajo vprašanja na učence? 
Kako narediti matematiko življenjsko in skrbeti za smiselno učenje matematike? 
Kako otroci razumejo prostor?
Kaj je in kaj ni ustvarjalnost?
Zakaj je pouk na prostem aktualen bolj kot kadarkoli? 
Kako gibanje vpliva na učinkovitost učenja? 
Kako učitelji skrbimo za učni jezik?

Učiteljica, učitelj razrednega pouka se lahko dva dneva posveti
iskanju odgovorov na vprašanja: 

PROGRAM KONFERENCE: 
Dostopen na: https://www.zrss.si/konference/konferenca-uciteljev-
razrednega-pouka-2/

VABLJENI K SODELOVANJU NA NATEČAJU. 

 NOVIČNIK 12
S p l e t n a  u č i l n i c a  Š S  R a z r e d n i  p o u k

S o d e l o v @ l n i c a  R a z r e d n i  p o u k

VSEBINA

4. 2. 2022

Konferenca
SOUSTVARJAMO
RAZREDNI POUK, stran 1

Mesečne
videokonference učiteljev
in učiteljic razrednega
pouka, stran 2

Kdaj? 

Čemu naj se
prijavimo?

Kje?

Spletna konferenca (okolje ZOOM)
Prijavljeni dobijo obvestilo po poteku roka za
prijavo. 

Druge informacije in
zanimive vsebine, stran 2

Oglejte si predstavitev konference. 

https://video.arnes.si/api/asset/lqm310sh7tsw/play.mp4
https://www.zrss.si/konference/konferenca-uciteljev-razrednega-pouka-2/
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://video.arnes.si/api/asset/lqm310sh7tsw/play.mp4
https://video.arnes.si/api/asset/lqm310sh7tsw/play.mp4


Fredrik Backman: Mi proti vam (nadaljevanje zgodbe Mi smo
medvedi)
Kelly Canby: Zgodba o luknji, (o tem kako včasih nekaj iščemo,
pa tega ne opazimo, čeprav je čisto blizu)

DRUGE INFORMACIJE:
Učiteljice in učitelji naravoslovja so se v oktobru 2022 srečali na
konferenci NAK. Veliko zanimanje je pripeljalo k izvedbi NAK-a po
NAK-u. Tukaj si lahko ogledate posnetek.

 
Vabljeni k spremljanju novic #Športamoinberimo. V februarju
priporočeno branje: 

DRUGI NATEČAJI: 
Javni natečaj »Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Peking
2022« 

Povabilo k sodelovanju na mednarodnem likovnem natečaju »Život
uz rijeku Savu«. Namenjeno je učencem od 1. do 4. razreda
osnovne šole. Informacije na tej povezavi. 

N O V IČN I K  3

 

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

 
 

MESEČNA VIDEOKONFERENČNA SREČANJA  Z UČITELJICAMI IN UČITELJI
RAZREDNEGA POUKA V SODELOV@LNICI

Videokonference so namenjene predstavitvi didaktičnih izhodišč za izvajanje pouka v spreminjajočih se okoliščinah in
razpravi o predstavljenih rešitvah. V posameznih srečanjih bodo sodelovali tudi učiteljice in učitelji praktiki. Gradiva

izvedenih videokonferenc so Sodelov@lnici Razredni pouk. 
Izvedli smo že: 

- Sodelovanje in personalizacija v učnem procesu na razredni stopnji v spremenljivih razmerah (Nina Novak in Andreja Perkovič)
- Predstavitve primerov spremljanja napredka vsakega otroka ter izvedbe diferenciacije (Katarina Dolgan, Vanja Kolar Ivačič)

 
Naslednje videokonference: 

10. februar 2022 ob 14.00 - Kako skrbeti za motiviranost za branje v učilnici in na daljavo? (Sandra Mršnik, Nina
Novak, Mojca P. Čonžek)

10. marec 2022 ob 14.00 - Kaj smo in česa nismo povedali o ocenjevanju znanja? (Katarina Podbornik, Nina
Novak, Renata Zupanc Grom)

7. april 2022 ob 14.00  - Učna gradiva za učenje in poučevanje na razredni stopnji (Nada Nedeljko, Katja Lang)
 

 Prijave zbiramo na tej povezavi: https://forms.gle/cqFgUwrbsaJaMPWWA 
 

VABLJENI ŠE NA ZADNJO LETOŠNJO SODELOBR@LNICO
14. 2. 2022 ob 16.00 (Tema: Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona)

Vabljeni k prijavi na  Sodelobr@lnice na tej povezavi.  

4. 2. 2022

Želimo vam lep Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 

https://video.arnes.si/watch/xqkync24l50g
https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-karierni-center/izobrazevanje-in-dvojna-kariera-/sportajmo-in-berimo
https://www.mojaobcina.si/aktualno/novice/natecaj-plakat-olimpijskih-in-paralimpijskih-iger-peking-2022.html
https://www.mojaobcina.si/aktualno/novice/natecaj-plakat-olimpijskih-in-paralimpijskih-iger-peking-2022.html
https://drive.google.com/drive/folders/1TYW8UbzXx-XlFwpH2UKdnKTbiCIegVVm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TYW8UbzXx-XlFwpH2UKdnKTbiCIegVVm?usp=sharing
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://forms.gle/cqFgUwrbsaJaMPWWA
https://forms.gle/cqFgUwrbsaJaMPWWA
https://forms.gle/UHcbaJhaKuvFzMdK6
https://forms.gle/UHcbaJhaKuvFzMdK6

