
V preteklih treh šolskih letih smo izvajali videokonferenčna srečanja za učitelje in učiteljice
razrednega pouka. Tudi v tem šolskem letu bomo s tem nadaljevali, in sicer bomo
nadgrajevali teme študijskih srečanj. Videokonferenčna srečanja bodo potekala od novembra
do maja, med 14.00 in 15. 30 (predvidoma ob četrtkih). Pred izvedbo srečanja boste
prijavljeni prejeli povezavo na elektronski naslov. Prijavite se lahko na tej povezavi: 
 https://forms.gle/sNbB2a3kkrwzEfvj7 

Vsebine srečanj bodo: Kako se z učenci pogovarjati o hrani in kako razvijati odnos do hrane?; Razvijanje čuječnosti z učenci
razredne stopnje; Kako podpreti razvoj bralne pismenosti na razredni stopnji?; Spodbujanje trajnostne mobilnosti v obveznem
in razširjenem programu OŠ; Dan prijaznega spletnega govora , Ustrezni odzivi učitelja na neustrezno vedenje učenca  ; Pouk na
prostem za razvijanje znanja in spretnosti učencev; 60 minut gibanja v vsakem šolskem dnevu. 

Za nami sta dva meseca šolskega leta. V
tem času smo se srečevali na seminarjih,

študijskih srečanjih, v projektnih
aktivnostih, v učilnicah in v

videokonferenčnih srečanjih. Pred učenci
so prve počitnice, vam učiteljicam in

učiteljem pa želimo prijetne praznike in
lepe jesenske dni. 
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od leta 1967 po vsem svetu obeležujemo
mednarodni dan pismenosti (8. september),
je danes v svetu najmanj 771 milijonov mladih
in odraslih bralno nepismenih,
vsak tretji odrasli Slovenec ni dovolj pismen,
je računsko sodišče izreklo delno učinkovitost
razvoju bralne pismenosti otrok v času od 2014
do 2018,
se pismenosti med seboj dopolnjujejo,
povezujejo in nadgrajujejo,
se je pismenost v času pandemije COVID med
učenci in mladostniki znižala,
….

Rok prijave: 15.12.2022 (prijave v Katisu)
Izpeljava: 12.1.2023 – 24.2.2023
Kraj: Radenci

Ali ste vedeli, da …

VABIMO VAS na šestnajsturni seminar Kako in zakaj
izgrajevati pismenosti že pri najmlajših učencih, ki
bo potekal v kombinirani obliki (na daljavo in v
živo). 

VABILO K PRIJAVI NA SEMINAR: 
KAKO IN ZAKAJ IZGRAJEVATI

PISMENOSTI ŽE PRI NAJMLAJŠIH
UČENCIH

TEDEN DIGITALNEGA
IZOBRAŽEVANJA

PLAKATI

V okviru projekta Dvig digitalnih kompetenc
pripravljamo različna usposabljanja za
strokovne delavce.  
Teden digitalnega izobraževanja, ki bo
potekal od 21. 11. do 25. 11. 2022, prinaša 5
brezplačnih izobraževalnih večerov na
daljavo. Osrednja tema vseh večerov bo
vodenje in podpora učečim se pri
pridobivanju digitalnih kompetenc. 

Več na spletni strani ZRSŠ:
https://www.zrss.si/koledar/seminarji/tede
n-digitalnega-izobrazevanja/  

KAKO SPODBUJATI MOTIVIRANOST OTROK ZA
BRANJE
KAKO OTROK SPOZNAVA NOVE BESEDE
KAKO SPODBUJAMO OTROKOV GOVOR
BRANJE ŠIRI OBZORJA
KAKO SPODBUJAMO RAZUMEVANJE PREBRANEGA
KAKO BEREMO

V okviru projekta OBJEM so izšli plakati,
namenjeni spodbudam razvoja bralne
pismenosti najmlajših doma in v šoli. Naslovi
plakatov: 

Avtorice plakatov: izr. prof. dr. Marta Licardo, red.
prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič, Lila
Prap, Suzi Bricelj

Plakate najdete v digitalni bralnici ZRSŠ:
https://www.zrss.si/digitalna-bralnica/objem/

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