Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

UČINKOVITA RABA SPLETNE UČILNICE
(predavanje po spletu)
OPIS VSEBINE

Preden gre otrok v šolo, si pripravi šolske potrebščine (torba – zvezki, pisalo,
copati …). Podobno si pripravi tudi pri učenju preko spletne učilnice. Če želi
učenec med poukom nekaj vprašati, dvigne roko. Tako naredi tudi v spletni
učilnici … Veliko je vzporednic med poukom v šoli in poukom v spletni
učilnici. S slednjim še nimamo toliko izkušenj, zato smo vam v
Izobraževalnem centru Pika, pripravili nekaj smernic rabe spletne učilnice.
Na predavanju boste izvedeli, kako se otrok pripravi za delo v spletni učilnici,
kaj naj ima pri sebi in kaj naj odstrani. Pokazali vam bomo osnovna
orodja/ukaze v spletni učilnici, tudi to, kako lahko otrok odgovarja preko
klepeta (chat) učitelju/ici. Nekaj tudi o samem vedenju in pravilih v spletni
učilnici. Govorili bomo o možnih tehničnih zapletih in kako jih odpravimo.
Pokazali vam bomo, kako se prijavite v orodje ZOOM in kako v njem poteka
komunikacija. Vse vsebine bomo prikazali tudi praktično, z video posnetki.
Predavanje bo potekalo po spletu, v orodju Arnes VID. Prijavljenim bomo na
e-naslov poslali povezavo do predavanja (je brez registracije ali vpisovanja
drugih podatkov). Torej, za udeležbo na predavanju potrebujete računalnik in
dostop do interneta.
Predavanje je namenjeno staršem osnovnošolskih otrok in učencem, ki
obiskujejo osnovno šolo.
Zapisala: Sabina Pšeničnik, predavateljica, september 2020
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Učinkovita raba spletne učilnice

Predavanje bo v ponedeljek, 19. oktobra 2020, s pričetkom ob 17.00 in
zaključkom ob 18.00 uri (predavanje poteka po spletu).
Vabljeni ste starši šolskih otrok, skupaj z otroki.
Predavanje bo imela Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, v sodelovanju
z dr. Branko D. Jurišić, specialno pedagoginjo v IC Pika.
Gradivo vezano na predavanje, je dostopno na spletni strani IC Pika:
• E-svetovanje št. 62: Učenje iz učbenika – preglednica VŽN: https://icpika.si/gradiva-zastrokovnjake/62-odgovorili-smo-ucenje-iz-ucbenika-preglednica-vzn/
• E-svetovanje št. 83: Rutine in urniki: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/83odgovorili-smo-rutine-in-urniki/
• E-svetovanje št. 84: Vloga staršev pri šolanju na daljavo: https://icpika.si/gradiva-zastrokovnjake/84-odgovorili-smo-vloga-starsev-pri-solanju-na-daljavo/
• Grafični organizatorji – primeri (tudi v video posnetkih): https://icpika.si/gradiva-zastrokovnjake/graficni-organizatorji-primeri /

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:

Prijave zbiramo od četrtka, 8. oktobra 2020, od 12.00 ure naprej – do zapolnjenih
mest. Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2_SgxWsIbxVX3hqQzii0sjXaMh
icJOUMgeKXA0oUZF4xzkA/closedform
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov,
naše povratno sporočilo. Število mest je omejeno in predlagamo, da se prijavite
čim prej od odprtja prijavnice.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
PREDAVATELJICI:

Sabina Pšeničnik, org. socialne mreže: V IC Pika je zaposlena kot koordinatorica in
tehnična urednica. Ureja gradiva in opravlja delo z informacijsko in komunikacijsko
tehnologijo (snemanje, priprava video posnetkov, montaža …), skrbi za objave na spletni
strani, odgovorna je tudi za organizacijo seminarjev in šol za starše v IC Pika.
Dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, zaposlena v IC Pika: Že več kot dvajset let se
ukvarja z učenci s težavami pri učenju, imela je več seminarjev in delavnic za starše, je tudi
avtorica več gradiv in člankov.
Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, september 2020
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