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: 60911-1/2019-13(4400)
Datum: 29. 3. 2019
Str. mesto: 9159

Vabilo
Spoštovani osnovnošolski učitelji geografije. Vljudno vas vabimo na usposabljanje z
naslovom Problemi rabe in morebitnega spreminjanje učnih načrtov za geografijo.
Program: 1. del - srečanje v živo (4 ure) – 24. april 2019 v Ljubljani na Dunajski 104
25. april 2019 na OŠ Pesnica, Pesnica pri Mariboru 44
Ura (od … do)

Naslov predavanja

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

14.30 – 14.55 Kako medpredmetno uporabiti učni načrt, da Anton
bo pouk ustrezen

15.00 – 16.30 Spletne platforme za pouk učencev kot
podpora za uresničevanje UN geografije

Udeleženci naj imajo s seboj prenosnik, tablico ali
pametni telefon

16.45 – 17.15 Katero temeljno geografsko znanje zahteva
17.20 – 18.05

UN in kako to preverimo?
Kaj dodati in kaj vzeti UN za geografijo?

Danijel Lilek, Anton Polšak, Igor
Lipovšek (1)
Anton Polšak, Danijel Lilek (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=25
Teme
Oddaja opisa, fotografije, filma oz. učnega izdelka v spletno
okolje oz. oblak;
oddaja strukturirane naloge, ki preverja tudi minimalni standard
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)
Anton Polšak, Danijel Lilek, 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.

