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Spletna učilnica ŠS Razredni pouk

Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

Povabilo na konference

in seminarje

22. 4.  2022

GRADIVA KONFERENCE 
"SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK"

Spletna konferenca SOUSTVARJAMO RAZREDNI POUK je za nami.  

Posnetke in gradiva lahko najdete na spletni strani  konference

https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/ 

Gradiva konference

SOUSTVARJAMO

RAZREDNI POUK

POUK NA PROSTEM 

Gradiva Sodelov@lnice

Razredni pouk 

PRIROČNIK IN SEMINAR 
POUK NA PROSTEM

Na ZRSŠ je izšel priročnik POUK NA PROSTEM. 

 

3. junija 2022 bo v Mariboru izveden 8-urni seminar na temo Pouk

na prostem. Vabljeni k prijavi v Katisu. 

 

Smernice 

"INVESTIRAJMO V NAŠ PLANET."

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/
https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/
https://www.zrss.si/izdelek/pouk-na-prostem-prirocnik-za-uciteljice-in-ucitelje-razrednega-pouk/
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://www.ekodezela.si/eko-aktualno/svetovni-dan-zemlje-nas-spodbuja-investirajmo-v-nas-planet/


V zadnjih mesecih smo izvedli pet
videokonferenčnih srečanj z učitelji in
učiteljicami razrednega pouka, na katerih so
poleg svetovalke svoje izkušnje predstavljale
učiteljice razrednega pouka. Posnetki in
gradiva so v spletni učilnici Sodelov@lnica
Razredni pouk. 

1 Sodelovanje in hkrati personalizacija v
učnem procesu

2 Predstavitev primerov spremljanja
napredka vsakega otroka ter izvedbe
diferenciacije

3 Kako skrbeti za motiviranost za branje v
učilnici in na daljavo

4 Kaj smo in česa še nismo povedali o
ocenjevanju znanja na razredni stopnji
(izobraževanje na domu, izobraževanja na
daljavo)

5 Učna gradiva na razredni stopnji

Gradiva Sodelov@lnice RAZREDNI

POUK

4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju
1. julij 2022 v Kongresnem centru Brdo
Konferenca bo namenjena vsem, ki se ukvarjate s
poučevanjem maternega in tujih jezikov v vrtcu, osnovni in
srednji šoli. 
Osrednje teme: jezik kot steber družbe in posameznika, vloga  
učnega jezika, tujih jezikov in raznojezičnosti v spreminjajočih
se okoliščinah, pomen branja v digitalnih časih. Več informacij:
https://www.zrss.si/koledar/4-nacionalna-konferenca-jeziki-v-
izobrazevanju/ 

NAPOVED KONFERENC: 

JEZIKI V IZOBRAŽEVANJU

N O V IČN I K  1 5  

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

Seminar: OD OPISMENJEVANJA DO
SAMOSTOJNEGA BRANJA IN PISANJA NA
RAZREDNI STOPNJI - PODROČJE JEZIKA IN
KNJIŽEVNOSTI
26. in 27. maj 2022
na OŠ bratov Polančičev Maribor
Prijave v Katisu

Smernice so namenjene vodstvenim in strokovnim delavcem
v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in služijo podpori pri
vključevanju in delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz
vojnih območij in potrebujejo pomoč pri vključevanju v
oddelke v vrtcih in razrede v osnovnih in srednjih šolah ter za
oblikovanje vključujočega okolja, v katerem se otroci in
mladostniki učijo spoštovanja različnosti.

SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK IN
MLADOSTNIKOV Z ZAČASNO ZAŠČITO V
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

2. konferenca DUH - družboslovnih, umetnostnih in
humanističnih predmetov s temo “Mladi in ustvarjalnost”
28. junij 2022 v Kongresnem centru Brdo
Osrednje teme: raziskave s področja socialnih inovacij,
ustvarjalne učne in didaktične strategije za spodbujanje
ustvarjalnega mišljenja pri posameznem predmetnem
področju; učni dosežki, ki so rezultat ustvarjalnega učenja. 
Več natečajev, med drugimi: likovni natečaj »Človek – družba
– okolje«. 
Več informacij: https://www.zrss.si/koledar/2-konferenca-duh-
druzboslovnih-umetnostnih-in-humanisticnih-predmetov-
mladi-in-ustvarjalnost/ 

 “MLADI IN USTVARJALNOST”

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1164075/mod_folder/content/0/1%20Gradivo%20Sodelovanje%20in%20hkrati%20personalizacija%20v%20u%C4%8Dnem%20procesu.pdf?forcedownload=1
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1164075/mod_folder/content/0/2%20Gradivo%20Predstavitev%20primerov%20spremljanja%20napredka%20vsakega%20otroka%20ter%20izvedbe%20diferenciacije.pdf?forcedownload=1
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1164075/mod_folder/content/0/3%20Gradivo%20Kako%20skrbeti%20za%20motiviranost%20za%20branje%20v%20u%C4%8Dilnici%20in%20na%20daljavo.pdf?forcedownload=1
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1164075/mod_folder/content/0/4%20Gradivo%20Kaj%20smo%20in%20%C4%8Desa%20%C5%A1e%20nismo%20povedali%20o%20ocenjevanju%20znanja%20na%20razredni%20stopnji.pdf?forcedownload=1
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1164075/mod_folder/content/0/5%20Gradivo_U%C4%8Dna%20gradiva%20na%20razredni%20stopnji.pdf?forcedownload=1
https://mothernatured.com/nature-crafts/nature-crafts-for-kids/
https://www.zrss.si/konference/stalne-konference/jeziki-v-izobrazevanju/
https://www.zrss.si/koledar/4-nacionalna-konferenca-jeziki-v-izobrazevanju/
https://www.zrss.si/koledar/4-nacionalna-konferenca-jeziki-v-izobrazevanju/
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-11-Smernice-za-vkljucevanje-otrok-in-mladostnikov-z-zacasno-zascito-v-VIZ_11042022.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-11-Smernice-za-vkljucevanje-otrok-in-mladostnikov-z-zacasno-zascito-v-VIZ_11042022.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-28-Clovek-druzba-okolje-LikovniNatecaj.pdf
https://www.zrss.si/koledar/2-konferenca-duh-druzboslovnih-umetnostnih-in-humanisticnih-predmetov-mladi-in-ustvarjalnost/
https://www.zrss.si/koledar/2-konferenca-duh-druzboslovnih-umetnostnih-in-humanisticnih-predmetov-mladi-in-ustvarjalnost/

