Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE

UČINKOVITA RABA SPLETNE UČILNICE
(predavanje po spletu)
OPIS VSEBINE

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 za rabo spletne učilnice. Spletna učilnica je lahko
prostor kjer shranjujemo dokumente, domače naloge … je pa tudi prostor kjer
imamo spletni pouk/klepet prek spleta. O slednjem bomo na predavanju tudi
govorili.
Na predavanju boste spoznali nekaj primerov pogosteje rabljenih orodij za
izvajanje pouka prek spleta (primeri med MS Teams, Arnes VID, ZOOM …).
Pokazali vam bomo osnovna orodja/ukaze, možnost odgovarjanja v kvizu
Kahoot … Nekaj tudi o samem vedenju in pravilih v spletnem klepetu ter
nekaj smernic za poučevanje prek spleta (kako dolga naj bo razlaga, stik z
učenci …). Govorili bomo o možnih tehničnih zapletih in kako jih odpravimo.
Na koncu vam bomo pokazali postopek prijave v orodje ZOOM z AAI
računom. Vse vsebine bomo prikazali tudi praktično, z video posnetki.
Predavanje bo potekalo po spletu, v orodju ZOOM. Prijavljenim bomo na enaslov poslali povezavo do predavanja in video navodila kako se prijavijo.
Predavanje je namenjeno strokovnim delavcem vseh vzgojno-izobraževalnih
ustanov.
Zapisala: Sabina Pšeničnik, predavateljica, oktober 2020
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Učinkovita raba spletne učilnice

Predavanje bo v sredo, 11. novembra 2020, s pričetkom ob 12.00 in
zaključkom ob 13.00 uri (predavanje poteka po spletu).
Vabljeni ste strokovni delavci vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov
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 /
• Primerjava med spletnimi učilnicami: https://icpika.si/gradiva-zastrokovnjake/primerjava-med-spletnimi-ucilnicami/

Kotizacija: 10 €
Plačilo kotizacije:
Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik predavanja delovna
organizacija, ki posluje z e-računi; bomo račun poslali po predavanju na naslov
zavoda, ki ste ga navedli ob prijavi. Podatki za plačilo so objavljeni na:
https://icpika.si/za-strokovnjake/
PRIJAVA NA PREDAVANJE:

Prijave zbiramo od srede, 4. novembra 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/1FAIpQLSc6AvvfLdISoSDY401Ky01gEAYIBfcU6azJWIPx53annuG8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kdo je plačnik
predavanja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, telefonska št.
plačnika, ali je plačnik predavanja davčni zavezanec.

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.
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).
Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, oktober 2020
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