
 

Ljubljana, 30.6. 2020 
 
 
 
 

VABILO 

 

 
Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju, ki jih bo izvajal Zavod RS za šolstvo.  

V šolskem letu 2020/2021 bo vsebina srečanj namenjena učenju in poučevanju ob podpori digitalne 
tehnologije.  

Študijska srečanja bodo potekala na daljavo – v treh delih.  

Prvi del se bo pričel po 15. avgustu s samostojnim ogledom dveh videoposnetkov, za katera boste 
prejeli povezavo po uspešno opravljeni spletni prijavi.  

Drugi del bo potekal konec avgusta. Izbirate lahko med izvedbami, ki bodo potekale v več različnih 
terminih ob točno določenem času. Za predmete/področja z manjšim številom učiteljev/strokovnih 
delavcev bo razpisana ena izvedba.  

Tretji del bo potekal zadnji teden v septembru. O točnem datumu vas bodo obvestili svetovalci 
Zavoda RS za šolstvo. 

Na študijsko srečanje se prijavite na spletni povezavi do 15. julija 2020 oziroma do zapolnitve mest. 
Srečanj se bodo lahko udeležili samo prijavljeni učitelji in drugi strokovni delavci. Po opravljeni prijavi 
boste po elektronski pošti prejeli potrditev s povratno informacijo (povezava do spletnega učnega 
okolja in podrobnejši program srečanja).  

 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 
 
 
 
 

Brigita Žarkovič Adlešič, l.r. 
Vodja središča za profesionalni 

razvoj 

Dr. Vinko Logaj, l.r. 
direktor 

 
 
 
 
 

https://www.zrss.si/prijava/StudSrecanja2020/
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OKVIRNI PROGRAM SREČANJA, KI BO POTEKALO NA DALJAVO V MS TEAMS 

 
 
 

Čas  Vsebina  Oblika  
1. del 
avgust 2020 

 

2 uri 
 

Načrtovanje pouka s 
sodobnimi učnimi pristopi 
Izobraževanje na daljavo: 
izzivi in priložnosti  
 

samostojen ogled 
video posnetkov 
 

2.del  
razpisani 
datumi izvedb, 
avgust 2020 
 

 
 

3 ure  
8.30 – 9.30 
 
 

Izobraževanje na daljavo:  
 
− Izzivi 
− Digitalizacija UN s 

poudarkom na učnem 
sklopu, primernem za 
pouk na daljavo 

− Informacija o evalvaciji 
učnih načrtov in  
evalvaciji izobraževanja 
na daljavo 

  

predstavitve 
 
 

Kako učinkovito izobraževati 
na daljavo? 

diskusija v skupinah 

9.30 –  9.45 Odmor 
 

 

9.45 – 11.15 Kako načrtovati sodoben 
učno-vzgojni proces? 

delavnice 
 

3.del  
zadnji teden v 
septembru 
2020 v 
popoldanskem 
času 
 
 
 
 

3 ure  
 

Predstavitev primerov dobre 
prakse in predmetne specifike 

srečanje je namenjeno 
vsem učiteljem 
predmeta/področja ob 
objavljenem terminu.  
Zamudniki si lahko 
ogledajo posnetek, ki 
bo na voljo še 14 dni 
po zaključku. 
 

 


