Vabilo na delavnico

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IN VLOGA E-MENTORJA
ACS, 21. in 28. september 2017
Znanja in kompetence, ki jih morajo imeti izobraževalci odraslih so vse bolj široka in so pogoj,
da lahko sledijo generacijam, ki so informacijsko vedno bolj pismene. Prav mentorji (kot
organizatorji izobraževanja) so tisti, ki na eni strani motivirajo, usmerjajo, moderirajo ter
pomagajo pri načrtovanju izobraževanja in samostojnem delu udeležencev, na drugi strani pa
izbirajo tudi različne možnosti in oblike učenja na daljavo, za kar pa potrebujejo dodatna
znanja.
Zato vas vabimo, da se udeležite delavnice, na kateri se boste seznanili z značilnostmi
e-izobraževanja, sodelovalnim delom in različnimi načini komunikacije, iz različnih
zornih kotov pa bomo osvetlili vlogo mentorja v programih e-izobraževanja.
Nekaj pomembnih poudarkov iz vsebine programa:
 pridobili boste konkretno izkušnjo izobraževanja na daljavo,
 spoznali značilnosti e-izobraževanja in vlogo mentorja v njem,
 spoznali orodja za izobraževanje na daljavo,
 se naučili umestiti e-vsebine v izobraževalni proces,
 spoznali TPACK model, v katerem se prepletajo različne kompetence, ki so potrebne za
izvajanje sodobnega izobraževalnega procesa,
 znali izbrati pravo učno okolje in
 spoznali sinhrone in asinhrone načine komunikacij.
Delavnica, ki traja 16 pedagoških ur, bo potekala v kombinaciji izobraževanja na
daljavo in srečanj v živo in sicer 21. in 28. septembra 2017 v seminarski sobi
Andragoškega centra Slovenije, Šmartinska 134a.
Srečanji v živo se bosta pričeli ob 9. uri in končali predvidoma ob 14.30.
Delavnica je namenjena vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej
pa:
 pedagoškim in andragoškim delavcem,
 učiteljem različnih strok, ki delajo v osnovnošolskem, srednješolskem in višješolskem
izobraževanju odraslih,
 vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
 strokovnim aktivom,
 andragoškim, učiteljskim in predavateljskim zborom,
 ravnateljem, direktorjem in menedžerjem.
Pristop in metode dela
Delavnica bo potekala na daljavo in v živo v računalniški učilnici. V sklopu delavnice bo potekalo
individualno, timsko in sodelovalno delo. Udeleženci bodo z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije aktivno in praktično reševali in pripravljali naloge ter vaje. Med
udeleženci bo spodbujena večsmerna komunikacija.
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Udeleženci bodo konkretno preizkusili orodja za pripravo različnih e-gradiv in snovanje
aktivnosti za udeležence e-izobraževanja, pridobili izkušnjo aktivnega sodelovanja v video
konferenci in izobraževalnem forumu, uporabili storitve v oblaku in urejanje skupnih
dokumentov. Primerjali bodo različna učna okolja med seboj in bili spodbujeni k medsebojni
izmenjavi izkušenj ter primerov dobre prakse. Ovrednotili bodo izvedeno izobraževanje in
pridobili konkretno izkušnjo evalviranja v e-obliki. Zaključni del delavnice bo namenjen refleksiji
opravljenega dela.
Potek delavnice
Tema

Število ur
v živo

Izkušnja izobraževanja na daljavo

2

Značilnosti e-izobraževanja in vloga tutorja v njem

2

Orodja za izobraževanje na daljavo

4

Umestitev e-vsebin v izobraževalni proces

2

TPACK model in samorefleksija

2

Izbira učnega okolja

2

Sinhrona in asinhrona komunikacija, evalvacija programa

2

SKUPAJ

na daljavo

12

4

Predavatelja
Simon Dražič, profesor matematike in računalništva, ki poučuje matematiko in različne
izbirne predmete s področja računalništva. Je izvajalec in soavtor številnih seminarjev,
svetovanj in programov izobraževanj, sodeluje tudi z nekaterimi ljudskimi univerzami na
področju izobraževanja odraslih. Svoje izobraževalne izkušnje ves čas predstavlja tudi na
različnih konferencah in projektih.
Maja Vičič Krabonja, profesorica zgodovine in geografije, soavtorica različnih učbenikov in
mnogih seminarjev in svetovanj. Pri delu s študenti razvija in preskuša metodologije uvajanja
in uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih e-storitev in e-vsebin v izobraževalnem
procesu. S prispevki in delavnicami na temo uvajanja IKT v pouk in razvijanja inovativnih
pristopov poučevanja redno sodeluje na številnih konferencah.
Oba predavatelja sta bila zadnja leta aktivno vključena v različne projekte MIZŠ na področju
uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces.
Kotizacija za dvodnevno delavnico je 60€ (DDV vključen) in jo nakažite na račun: 011006030632623, sklic 32-240, ki je odprt pri Upravi za javna plačila, ko boste dobili pisno
potrditev o izvedbi delavnice. Kotizacija vključuje: honorar predavateljev, učno gradivo,
kavo med odmori in potrdila za udeležence.
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Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do torka, 12. septembra 2017 na naslov:
Andragoški center Slovenije, Neda Đorđević, Šmartinska 134a, Ljubljana, po elektronski
pošti: neda.dordevic@acs.si ali po faksu: 01 5842 550.
Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo lahko največ 20 udeležencev, iz
vsake organizacije bomo vključili največ po dva udeleženca.
Če želite izvedeti še kaj, se nam lahko oglasite po telefonu: mag. Zdenka Birman Forjanič, tel.:
01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si
Vabljeni!

mag. Zdenka Birman Forjanič
vodja naloge

