ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

UPS!
7. - 9. travnja 2021.

VRIJEME ODRŽAVANJA
7. – 9. travnja 2021.
NAČIN ODRŽAVANJA
Virtualna predavanja i radionice putem platforme Zoom.
OSNOVNE INFORMACIJE O SKUPU
Online znanstveno-stručni skup učitelja razredne nastave Ups! (Učiteljski proljetni skup)
bit će održan od 7. do 9. travnja 2021. godine putem platforme Zoom.
Organizatori skupa su Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba i Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj je predstaviti suvremene metodičke pristupe poučavanju, potaknuti učitelje u
Republici Hrvatskoj na suradnju i razmjenu ideja te poticanje i razvoj modernih metoda
poučavanja kroz širenje primjera dobre prakse.
Sva predavanja i radionice održat će se u virtualnom okruženju putem platforme Zoom.
Tijekom znanstveno-stručnog skupa održat će se nekoliko plenarnih predavanja te
predstavljanje primjera iz odgojno-obrazovne prakse.
Sadržajno obuhvaća sljedeća područja:
PRODUŽENI BORAVAK (primjer inovativnih metoda iz prakse)
RAZREDNA NASTAVA (učinkovita odgojno-obrazovna praksa)
PROJEKTNE AKTIVNOSTI (Erasmus + projekti, projektna nastava…)
Pozvani predavači, nastavnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
kroz zanimljive teme predstavit će svoja iskustva i nove trendove u poučavanju.
Nakon plenarnih predavanja slijedit će serija kratkih predavanja i radionica učitelja iz
neposredne nastavne prakse.
Program skupa svi će prijavljeni sudionici dobiti 2. travnja 2021. godine.

UPUTE ZA SUDIONIKE
KAKO SE PRIJAVITI?
Za sudjelovanje na skupu potrebno se registrirati putem online obrasca.
Registracija za sudionike slušače otvorena je do 5. 4. 2021.
OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDIONIKE
KAKO SE PRIJAVITI ZA ODRŽAVANJE PREDAVANJA ILI RADIONICE?
Registracija za predavače, tj. sudionike koji žele podijeliti svoje iskustvo i znanje kroz
kratko predavanje ili radionicu, otvorena je od 15. 3. 2021. do 28. 3. 2021. u 00:00.
Za održavanje kratkog predavanja ili radionice potrebno je pripremiti i putem
obrasca poslati naslov i sažetak (do 200 riječi) najkasnije do 28. 3. 2021. godine.
OBRAZAC PRIJAVE ZA PREDAVAČE
Obavijest o prihvaćanju prijavljene teme predavanja ili radionice bit će poslana

najkasnije do 2. travnja 2021.

Sudjelovanje u znanstveno-stručnom skupu je besplatno.
Predavači i ostali sudionici dobit će potvrdu o stručnom usavršavanju.
KONTAKT
Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb
Gundulićeva 23a
10 000 Zagreb
E-mail: natjecaj.osig@gmail.com
skola@os-igundulica-zg.skole.hr
Telefon: 01 4854 186

