Izobraževanje
za ravnatelje, učitelje, šolske svetovalne delavce, vzgojitelje dijaških domov in druge
strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja

Sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju v
šolskem prostoru
30. junij 2017, Ljubljana
Kako lahko razvijamo šolo v prostor iskrivega učenja, učinkovitega sodelovanja in
ustvarjalnega raziskovanja, v katerem bodo z veseljem sodelovali tako učenci kot
učitelji?
Kako uporabiti pristope sodelovalnega učenja in poučevanja, da med učence in
dijake prinesejo več zavzetosti, radovednosti in povezanosti?

:: :

Vabimo vas na prvo izkustveno izobraževanje
sodelovalnih pristopov k učenju in poučevanju v šolskem prostoru v Sloveniji,
kjer boste spoznali preizkušene in dinamične pristope,
prilagodljive za uporabo v različnih okoljih
(pri pouku, za sodelovanje in delo v šolskem kolektivu, komunikacijo s starši itd.),
ki krepijo sodelovanje in ustvarjajo priložnost za učenje vseh.

:: :
Na izobraževanju udeleženci:


pridobijo znanja, kako uporabiti pristope sodelovalnega učenja in poučevanja (svetovna
kavarna, krog, »aprreciative inquiry«) v razredu ali v skupini v dijaškem domu, ter pristope
tudi izkusijo. Pristopi sodelovalnega učenja in poučevanja prispevajo k večji zavzetosti in
motiviranosti učencev ter dijakov za učenje in sodelovanje pri pouku ali v skupini.



spoznajo teoretične modele, na katerih temeljijo tudi pristopi sodelovalnega učenja.
Modeli so uporabni tudi pri vodenju in sodelovanju v šolskem kolektivu, načrtovanju
projektnega dela, za spodbujanje proaktivnosti in povezanosti znotraj skupin in razredov itd.



spoznajo moč vprašanj, ki spodbujajo radovednost, in uporabnost usmerjenega pogovora
tako pri delo z učenci in dijaki kot v kolektivu in pri delu s starši. Vprašanja in usmerjen
pogovor prispevata k vzpostavitvi varnega okolja, v katerem si lahko posamezniki (učenci,
dijaki, učitelji, starši, vzgojitelji) izmenjajo svoje znanje in izkušnje.



raziščejo potenciale pristopov, ki ustvarjajo priložnosti tako za usvajanje predmetnega
znanja kot tudi za krepitev socialnih veščin (delo v skupini, poslušanje, vodenje,
povzemanje, postavljanje vprašanj, izražanje lastnega mnenja, soustvarjanje ipd.),
metakognitivnih sposobnosti in medvrstniškega učenja pri učencih in dijakih.

:: :
Datum: petek, 30. junij 2017, 9.00 do 16.00
Lokacija: Ljubljana
Prijave na: povezavi
Cena: 85 €
Rok prijave: 15. junij 2017
Za dodatna vprašanja se obrnite na: sodelovalnipristopi@gmail.com
Več informacij na spletni strani: http://sodelovalnipristopi.weebly.com/

:: :
Izobraževanje vodijo izkušeni voditelji izobraževanj, Alenka Oblak, Petra Založnik in Jaka Kovač,
ki delujejo tako v šolstvu kot tudi na drugih področjih izobraževanja. Skupaj so aktivni tudi znotraj
mednarodne skupnosti Art of hosting converstions that matter. Skupnost po celem svetu v
različna okolja, tudi šolsko, vnaša povezovalne in sodelovalne pristope dela s skupinami ter tako
ustvarja bolj povezane, iskrive in ustvarjalne skupnosti.

:: :
Na vašo željo izobraževanje izvedemo tudi v vaši šoli, zavodu ali dijaškemu domu.

