
Gradiva študijskega srečanja in
evalvacijski vprašalnik so objavljeni v
spletni učilnici ŠS - Razredni pouk:
https://skupnost.sio.si/course/view.ph
p?id=9374

VSEBINA

ŠTUDIJSKA SREČANJA -
RAZREDNI POUK -

GRADIVA IN EVALVACIJA

V SODELOV@LNICI RAZREDNI POUK
SE NAJDE MNOGO GRADIV. 

Gibalni odmori in gibalne dejavnosti med
učenjem postajajo stalnica naših razredov.
Nekaj idej tudi v Sodelov@lnici. 

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo lahko
najdete 25 posnetkov, ki prikazujejo udejanjanje
načel formativnega spremljanja. Kmalu si boste
lahko na tej strani ogledali tudi načrtovane učne

sklope. 

POSNETKI -
FORMATIVNO

SPREMLJANJE 

September 2022  

FORMATIVNO SPREMLJANJE NA
SPLETNI STRANI ZRSŠ

ŠTUDIJSKA SREČANJA ZA
UČITELJICE IN  UČITELJE 
 RAZREDNEGA POUKA

INFORMACIJE O SEMINARJIH

POGLED NAZAJ V SODELOVALNICO

PRIPOROČAMO V BRANJE

Izsek iz posnetka Vrstniško vrednotenje, Zdenka Bregar Umek

Del gradiva študijskih srečanj (beremo Ostržka)

https://youtu.be/ugc21gHXKPU

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9374
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/formativno-spremljanje-2/
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/formativno-spremljanje-2/
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/formativno-spremljanje-2/


NOVICE OD TU IN TAM
 Evropski dan jezikov, 26.9.

https://www.zrss.si/koledar/dogodki/prired
itev-ob-evropskem-dnevu-jezikov/

 
Strokovna razprava o Podnebnih

ciljih, 22. 9. 
https://www.zrss.si/koledar/strokovna-

razprava-podnebni-cilji-in-vsebine-v-vzgoji-in-
izobrazevanju/

 
Več na spletni stran: https://www.zrss.si/ 

 

PRIPOROČAMO V BRANJE

Seminar: RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI
DIGITALNEGA BRANJA 

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka v
OŠ. Program v obsegu 8 ur poteka na daljavo,
videokonferenčno in kot samostojno delo.
Udeleženci se bodo na seminarju seznanili z
razvojem zmožnosti digitalnega branja, se
preizkusili na spletni strani in z različnimi
aktivnostmi pridobili ideje za delo z učenci na
razredni stopnji.
Rok prijave do 5. 10. 2022
Čas izvedbe: 18. 10. – 21. 10. 2022
Vsebina in prijava v Katisu.

Seminar: USTVARJAM, ČUTIM, DELAM NA SEBI
IN SE ZNAM SPROSTITI 

Udeleženci bodo ozavestili socialno plat učnega
procesa, ki je ključna za zdrav razvoj otrok in
mladostnikov, za dobro psihofizično počutje tako
učencev kot tudi učiteljev. Spoznali bodo različne
tehnike sprostitve, ki zmanjšujejo anksioznost pri
otrokih, mladostnikih in odraslih ter posledično
zagotavljajo boljše počutje, višje učne in delovne
rezultate ter zadovoljstvo. Blagostanje vseh vključenih
v vzgoji in izobraževanju je pomemben dejavnik
kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema.
Vsebine seminarja: Zaznavni čut kot izkušnja v celoti
na poti do obnovitve moči, ustvarjalnosti in
učinkovite podpore otroku, mladostnikom in
odraslim, Terapija z umetnostjo, Zavedanje samega
sebe 
Čas izvedbe: 11. 10. 2022
Vsebina in prijava v Katisu.

 

INFORMACIJE O
PRIHAJAJOČIH SEMINARJIH

PUBLIKACIJA dostopna v DIGITALNI BRALNICI ZRSŠ

Kaj pripomore k dvigu
pismenosti?

Katere didaktične pristope
načrtovati za razvoj

pismenosti?

Kateri so gradniki
bralne, matematične,

naravoslovne, finančne
pismenosti?

Prirodoslovni muzej Slovenije 
 knjiga Miška in slonček v muzejski kraški jami, 

avtorica Ljerka Trampuž. 

Novičnik pripravljajo svetovalke področne skupine za razredni pouk na Zavodu RS za šolstvo. Pišite nam lahko na naslov podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si 

Utrinek s konference o
formativnem spremljanju

https://www.zrss.si/koledar/dogodki/prireditev-ob-evropskem-dnevu-jezikov/
https://www.zrss.si/koledar/strokovna-razprava-podnebni-cilji-in-vsebine-v-vzgoji-in-izobrazevanju/
https://www.zrss.si/
https://www.zrss.si/
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
https://www.zrss.si/pdf/Spodbujanje_razvoja_pismenosti.pdf
https://www.pms-lj.si/si/izdelek/miska-in-sloncek-v-muzejski-kraski-jami?id=879
https://www.pms-lj.si/si/izdelek/miska-in-sloncek-v-muzejski-kraski-jami?id=879

