
Videokonferenčna srečanja za učiteljice in učitelje razrednega pouka bodo potekala
od novembra do maja, med 14.00 in 15. 30. Prijavite se lahko na tej povezavi:
https://forms.gle/sNbB2a3kkrwzEfvj7. Pred izvedbo srečanja boste prijavljeni prejeli
povezavo na elektronski naslov. 

 

 Prijave: 
https://forms.gle/sNbB2a3kkrwzEfvj7 

VSEBINA

VIDEOKONFERENČNE SODELOV@LNICE RAZREDNEGA POUKA

NOVEMBER 2022

VIDEOKONFERENČNA SREČANJA 

TEDEN DIGITALNEGA
IZOBRAŽEVANJA

SEMINARJI - RAZREDNI POUK

 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

 Teme srečanj

 VIR: Priročnik
Pouk na

prostem -
snopič

MATEMATIKA

https://forms.gle/sNbB2a3kkrwzEfvj7
https://forms.gle/sNbB2a3kkrwzEfvj7
https://www.zrss.si/izdelek/pouk-na-prostem-prirocnik-za-uciteljice-in-ucitelje-razrednega-pouk/


SEMINAR:
Kako in zakaj izgrajevati pismenosti že pri

najmlajših učencih

SEMINAR:
Prehod iz vrtca v šolo in delo v
prvem razredu osnovne šole

TEDEN DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA

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

 
Napoved dogodka v

besedi:
https://www.zrss.si/koled

ar/seminarji/teden-
digitalnega-

izobrazevanja/
Video napoved: 

Teden digitalnega
izobraževanja (arnes.si)

https://projektddk.s
plet.arnes.si/tdi22/

Več o dogodku: 

VABIMO VAS na 16-urni seminar Kako in zakaj izgrajevati
pismenosti že pri najmlajših učencih, ki bo potekal v
kombinirani obliki (na daljavo in v živo). 

Seminar združuje spoznanja treh velikih projektov
OBJEM, NA-MA POTI in POGUM, ki so se ukvarjali z
razvijanjem bralne, naravoslovne, matematične,
finančne pismenosti in podjetnosti. V seminarju se bomo
osredotočali na delo in razvoj pismenosti pri učencih
razredne stopnje.  

Rok prijave: 15.12.2022
Prijave: Katis 
Izpeljava: predvidoma v februarju 
Kraj: Radenci in spletna učilnica

O podrobnostih bodo prijavljeni udeleženci obveščeni po
izteku roka za prijavo. 

16- urni seminar bo v celoti potekal na
daljavo, in sicer 12. in 13. januarja 2023 ter 
 z vmesnim samostojnim delom v spletni
učilnici. 

Seminar je namenjen učiteljicam in
učiteljem razrednega pouka,
vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in
šolah ter svetovalnim delavcem in
delavkam. 

Rok prijave: 5.1.2023
Prijave: Katis 

O podrobnostih bodo prijavljeni
udeleženci obveščeni po izteku roka za
prijavo. 

SEMINAR:

Učenje in poučevanje na razredni stopnji 
Izpeljava: 7. in 12.12.2022 na daljavo (med 14.30 in 18.00)
Trajanje: 8 ur
Prijave: Katis
Teme seminarja: medpredmetno načrtovanje, branje in pisanje, delo s konkretnim materialom, igra in gibanje, delo
z viri, ustvarjalnost, diskusija o ocenjevanju znanja, učenje z raziskovanjem ...

https://www.zrss.si/koledar/seminarji/teden-digitalnega-izobrazevanja/
https://video.arnes.si/watch/sbdm0wx3by7k
https://projektddk.splet.arnes.si/tdi22/

