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ŠTUDIJSKA SREČANJA - AVGUST 2022

razredna stopnja: prijava

Študijska srečanja za vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v
vzgoji in izobraževanju bodo potekala konec avgusta. 

Prijave so odprte od 23. maja do 24. junija 2022. Prijavite se preko
spodnje povezave (ne preko spletnih učilnic in elektronskih sporočil).
Prijave: Strokovni delavci osnovnih šol in šol s prilagojenim programom

Srečanj v živo se bodo lahko udeležili samo prijavljeni učitelji in drugi
strokovni delavci.
Po uspešni prijavi boste prejeli potrditev s povratnim sporočilom.
Potrdilo o prijavi natisnite ali shranite na mobilno napravo in ga prinesite
s seboj na srečanje.
Sporočila v zvezi s študijskimi srečanji vpišite v kontakni obrazec.

v primeru, da so prijave za določen termin in lokacijo zapolnjene, izberite
termin in lokacijo, ki je še na voljo za prijavo. 

Več informacij na spletni strani ZRSŠ.

ŠTUDIJSKA SREČANJA
2022

Priznanja Blaža
Kumerdeja

Smernice  in priporočila

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika - vaši odgovori bodo izhodišče za

pripravo vsebine študijskih srečanj.  

 Vprašalnik: https://forms.gle/zCYAkU66J5iPJbhD7 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://prijava.zrss.si/SS2022OSRP
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/usposabljanja/studijska-srecanja/kontaktni-obrazec/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/usposabljanja/studijska-srecanja/kontaktni-obrazec/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/usposabljanja/studijska-srecanja/kontaktni-obrazec/
https://www.zrss.si/novice/vabljeni-k-prijavi-na-studijska-srecanja/
https://forms.gle/zCYAkU66J5iPJbhD7
https://forms.gle/zCYAkU66J5iPJbhD7
https://forms.gle/zCYAkU66J5iPJbhD7


NAPOVED KONFERENC: 

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. 

ANJU

N O V IČN I K  1 5  

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

PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE.

ORGANIZIRANJE IN IZVEDBO 

 PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

ZNANJA ZA UČENCE, KI SO OB

KONCU ŠOLSKEGA LETA

NEOCENJENI ALI SE

IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

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

Več informacij:
https://www.zrss.si/koledar/2-
konferenca-duh-druzboslovnih-
umetnostnih-in-humanisticnih-
predmetov-mladi-in-ustvarjalnost/ 

 “MLADI IN
USTVARJALNOST”

SMERNICE IN PRIPOROČILA: 

SEMINAR: 

USTVARJAM, ČUTIM, DELAM NA SEBI IN SE ZNAM
SPROSTITI

 8. 6. 2022 v Ljubljani

 

Trenutno se je sprostilo še nekaj prostih. 

Prijave: KATIS. 

Seminar vam prinaša veliko uporabnih strategij in metod, ki

so v pomoč učitelju in učencu. Ključne vsebine so: zaznavni

čut kot izkušnja v celoti na poti do obnovitve moči,

ustvarjalnosti in učinkovite podpore otrokom, mladostnikom

in odraslim, zavedanje samega sebe, terapija z umetnostjo.

 

Koordinatorica seminarja: Natalija F. Kocijančič

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2021 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 1999 podeljuje

priznanja Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali

institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju

novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prejemniki

priznanj na podelitvi, 16. 5. 2022, so bili: 
Osnovna šola Šenčur,

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade,
Osnovna šoli Dornberk,

Nina Malajner, učiteljica razrednega pouka na OŠ Janka
Padežnika Maribor,

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
Anita Ambrož, ravnateljica OŠ Muta.

 

Iskrene čestitke. 
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