Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018
do 2022
Tema/vsebinsko področje: Inovativni pristopi k učenju in poučevanju
Naslov usposabljanja: Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi
učnimi pristopi pri geografiji

Številka: 60911-1/2019-12(4400)
Datum: 29. 3. 2019

Vabilo
Spoštovani srednješolski učitelji geografije. Vljudno vas vabimo na usposabljanje z naslovom
Raba in morebitno spreminjanje učnih načrtov
Program: 1. del - srečanje v živo (4 ure) – 11. april 2019 Ljubljana, Dunajska 104
Ura (od … do)

14.30 – 14.55
15.00 – 16.30
16.45 – 17.15
17.20 – 18.05

Naslov predavanja
Kako medpredmetno uporabiti učni načrt,
da bo pouk ustrezen
Spletne platforme za pouk dijakov kot
podpora za uresničevanje UN geografije
Katero temeljno geografsko znanje zahteva
UN in kako to preverimo?
Kaj dodati in kaj vzeti UN za geografijo?

Ime in priimek predavatelja (št. ur)
Igor Lipovšek (0,5)
Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec (2)
Igor Lipovšek (1)
Anton Polšak (0,5)

Program: 2. del (4 ure) – od 12. 4. do 22. 4. - delo na daljavo v spletni učilnici:
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=27
Teme
Oddaja opisa, fotografije, filma oz. učnega izdelka v okolje
Uporabna geografija;
oddaja strukturirane naloge, ki preverja tudi minimalni dosežek
UN;
oddaja sprotne priprave na pouk ali napisan komentar v
spletnem forumu o prispevku Južna Amerika Last minute v
Geografiji v šoli;
zapis komentarja o spremembah učnega načrta.

Ime in priimek predavatelja (št. ur)
Igor Lipovšek (4)

S spoštovanjem,

Igor Lipovšek,
pedagoški svetovalec

dr. Nataša Potočnik,
vodja sklopa

Prosimo, da najpozneje v 14 dneh po zaključku seminarja v programu Katis izpolnite
vprašalnik, ki je pogoj za izdajo potrdila o opravljenem programu strokovnega razvoja.
Potrdilo si lahko po zaključenem roku v programu Katis natisnete sami.

Naložbo omogočata in plačujeta Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega družbenega sklada.

Tehnične podrobnosti:
1. Na usposabljanje se prijavite preko aplikacije Katis.
Naslov https://lim3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx .V predal
»Ključne besede programa« vpišite
»geografija« in potrdite izbiro. Izpisalo
se bo pet seminarjev. Ker sta dva
podobna, izberite POTI ZA
IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA S SODOBNIMI
UČNIMI PRISTOPI PRI DRUŽBOSLOVNIH IN HUMANISTIČNIH
PREDMETIH. Sosednji seminar s podobnim naslovom je za osnovnošolsko
geografijo
2. Seminar smo objavili pod skupnim imenom, da se bo prijavilo zadostno število
udeležencev, da ga bomo sploh lahko organizirali.
3. Seminar je plačan iz sredstev, ki jih Slovenija prispeva v EU, in je za
udeležence iz šol brezplačen.
4. Pri vsebini programa smo se držali nekaterih načel:
a. Želja, da se šolski geografi sestajamo in skupaj oblikujemo pomembna
stališča;
b. Teme in dejavnosti, ki so pri poučevanju srednješolske geografiji nujne
(uresničevanje ciljev učnega načrta, sposobnost sodelovanja in
poučevanja v spletni učilnici, možnosti za rabo sodobne informacijske
tehnologije za kartiranje in beleženje terenskih podatkov).
c. Ker smo za možnost zvedeli sredi februarja, smo jo časovno in
krajevno racionalizirali, čeprav se zavedamo, da pomladni čas v šoli ni
najbolj primeren za odhajanje učiteljev na seminarje.
d. Usmeriti učitelje na didaktično rabo spletnih vsebin in tehnologije.
5. Prosimo, če na seminar prinesete eno od orodij, ki jih uporabljate v
vsakdanjem življenju, in s katerim se boste lahko prek omrežja ZRSŠ povezali
v splet: računalnik ali tablico ali pametni telefon.
6. Po potrebi se lahko telefonsko (01 2363 138) ali elektronsko
(igor.lipovsek@zrss.si) obrnete na koordinatorja seminarja; splošna in načelna
vprašanja o seminarju, pouku, učnem načrtu pa je mogoče celo bolje zastaviti
v klepetalnici, ki smo jo odprli na spletnem naslovu.
Lepo pozdravljeni!
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