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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 možne le še do  24. junija 2022 v nezapolnjene
termine. Obveščamo vas, da naknadne prijave ne bodo
možne. 
Prijave s programom najdete na tej povezavi: 

Po uspešni prijavi boste prejeli potrditev s povratnim
sporočilom.Potrdilo o prijavi natisnite ali shranite na mobilno
naprav o in ga prinesite s seboj na srečanje.
Sporočila v zvezi s študijskimi srečanji vpišite v kontakni
obrazec
Več informacij na spletni strani ZRSŠ.

ŠTUDIJSKA SREČANJA
2022 - zaklučevanje
prijav

Napovednik

Priročnik Pouk na
prostem

Več na: https://www.zrss.si/izdelek/pouk-na-prostem-
prirocnik-za-uciteljice-in-ucitelje-razrednega-pouk/

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/novice/vabljeni-k-prijavi-na-studijska-srecanja/


Konferenca “Od poučevanja k UČENJU s formativnim
spremljanjem”

30. 8. 2022, Cankarjev dom, Ljubljana
Več na spletni strani ZRSŠ: https://www.zrss.si/koledar/konferenca-formativno-spremljanje/
Prijave: Katis

V plenarnih in sekcijskih predavanjih bomo spregovorili o učinkih formativnega spremljanja na
učenje, medosebne odnose in učne dosežke. Udeležence bomo spodbudili k razmisleku o
možnostih nadaljnjega razvoja, poglabljanja in širjenja strategij formativnega
spremljanja v vzgojno-izobraževalni proces. 
Konferenco bodo sooblikovali učitelji, ravnatelji ter učenci, pospremljena bo tudi z
»VKLJUČEVALNICO«, ki bo ponudila vpogled v raznolike dokaze iz razredov.

Osrednja plenarna predavatelja bosta vodilna strokovnjaka s področja formativnega
spremljanja prof. Dylan Wiliam in prof. Gordon Stobart.

Vsak otrok si želi spoznati nove stvari in ljudi.
Želim, da si vsak od nas vzame čas zase, 

da prebudi otroka v sebi 
ter si privošči nekaj novega, še neodkritega … 

Slabi časi, težki časi – tako pravijo ljudje.
Mi smo časi.

Kakršni smo mi, taki bodo časi.
(Avguštin)

4. nacionalna konferenca JEZIKI V
IZOBRAŽEVANJU

1. 7. 2022 v Kongresnem centru Brdo
Konferenca bo namenjena vsem, ki se
ukvarjate s poučevanjem maternega in
tujih jezikov v vrtcu, osnovni in srednji
šoli. 

NAPOVEDNIK

N O V IČN I K  1 7  

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

Z vami ob zaključku šolskega leta delijo nekaj misli in želja. 

2. konferenca DUH - družboslovnih,
umetnostnih in humanističnih predmetov s
temo “Mladi in ustvarjalnost” 
28. 6. 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”

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji. 
Skozi šolsko leto ste se predajali predvsem drugim, čas dopusta namenite

sebi, svojim hobijem ... 
Naj bo zaključek šolskega leta prijazen do vas.

Moder je tisti, ki se zna v pravem trenutku ustaviti. (Homer)

https://www.zrss.si/konference/stalne-konference/jeziki-v-izobrazevanju/
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
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/



