Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju
vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
v obdobju od 2018 do 2022
Varno in spodbudno učno okolje – tudi na daljavo
Koordinatorica: Zora Rutar Ilc

Varno in spodbudno učno okolje ter seminarji
• Trije 8 urni samostojni seminarji, med katerimi ste 1 izbrali tudi vi.
• Vsak je posvečen 1 od ključnih področij, ki so del širšega programa.
• Večdnevni program Varno in spodbudno učno okolje (VSUO), koncem
2020 ponujen timom za sistematično krepitev VSUO na šolah.

• Ker gre za celoto povezanih tem, je vsak od 3 samostojnih seminarjev
vsakič postavljen tudi v širšo sliko.
• V vsakem „paketu“ sta osrednji temi dodana videa, namenjena
odnosni kompetenci ter čustveni in socialni pismenosti (ČSP).

3 ključna področja = 3 seminarji
Dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost:
Dober stik, spodbudna odločnost, počutje, povezanost, zaupanje v svoje
zmožnosti

Čustveno in socialno učenje (ČSU):
Temelji ČSU, krepitev, vaje, empatija

Odnosna kompetenca učitelja in neželeno vedenje:
Razlogi, povezanost čustev in vedenja, ravnanje, 4 R in ABC model, načrt
nadomestnega vedenja

Webinarska oblika
Omejitve:
• pri izvedbi niste v živo povezani z izvajalci - odpade del interakcij.
Prednosti:
• seminarja se bo lahko udeležil cel kolektiv (številnih šol),
• webinar si boste lahko znotraj določenega časovnega intervala v
miru časovno in vsebinsko razporedili,
• k posameznim temam se lahko kot kolektiv ali posamezniki
poljubno vračate,
• določene vaje in orodja lahko na enak način uporabite z učenci.
Slika vzeta iz https://www.presentation-guru.com/5-free-ways-to-broadcast-a-webinar-or-live-presentation/

Interaktivnost webinarja
• Aktivnosti zasnovane tako, da terjajo vaše sodelovanje bodisi v
živo bodisi – zaradi posebnih okoliščin - na daljavo.
• Aktivnosti so tako razumsko-analitične kot izkustveno-doživljajske.
• Po njih oddate vtise, spoznanja, refleksije, ideje, predlog in načrte
za vašo prakso v spletno učilnico (SU).
• Skoraj vse aktivnosti so uporabne za učitelje in učence, kar je
označeno.
• Nekaj aktivnosti je na videz sproščenih in igrivih, a premišljeno - s
točno določenimi cilji in „v funkciji“.
•

Določena mera izbirnosti: prejem potrdila za 8 ur zadošča cca
80% opravljenih obveznosti oz. odzivov v forum na SU.

Sestava in potek webinarja
• Sestavljen iz 4 praktičnih videov in 1-2 teoretičnega
• Večina videov traja cca do 20 minut.
• Ostali del časa preračunan za aktivnosti, h katerim vas vabijo 4
praktični videi: kratke vaje, daljše delavnice (izkustvene in
analitične, individualne, v 2 ali skupinske) in za odzive nanje.
• Celoten porabljen čas je v grobem predviden (in preizkušen),
vendar pa so možna določena odstopanja v dolžini izvedbe,
zato zadošča 80% opravljenih obveznosti za vse.
• Zadnji video teoretičen in vzpostavlja širši kontekst.

