
 

 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.  

 

Vabimo vas k sodelovanju  v spletni  strokovni razpravi z naslovom Pedagoško-didaktični 

vidiki izobraževanja na daljavo, ki bo 21. 10. 2020 ob 17.00,  s ponovitvijo 22.10. 2020 ob 

9.00.  Na ta način bomo lahko sooblikovali podporno okolje za delovanje ravnateljev v 

spreminjajočih se okoliščinah. Vabimo vas, da kot ravnatelji soustvarjate vsebino in sodelujete 

pri medsebojni kolegialni izmenjavi mnenj, stališč, prepričanj in praks kot interaktivnem 

pristopu med strokovnjaki na področju vodenja. Razprava bo usmerjena v spodbujanje 

reševanja problemov, izmenjavo rešitev, ki so se v praksi izkazale kot učinkovite in v skupni 

razpravi o novih (drugačnih) možnostih za izboljševanje prakse. 

Oktobrska spletna strokovna razprava bo usmerjena na področje pedagoško-didaktičnega 

vidika izobraževanja na daljavo. Poučevanje na daljavo namreč ni preprosta preslikava pouka 

v živo. Za kakovostno izvedbo je potrebno tehnično znanje in še posebej dobra didaktična 

usposobljenost. Izhodišča pedagoško-didaktičnega vidika izobraževanja na daljavo lahko 

strnemo v tri sklope: načrtovanje in organizacija izobraževanja na daljavo na ravni zavoda in 

predmeta, ustvarjanje spletnih vsebin in aktivnosti predmeta, spremljanje napredka 

učencev/dijakov. Razprava bo temeljila na strokovnih izhodiščih in izkušnjah ravnateljev 

svetovalcev, ki bodo podkrepljene s praktičnimi primeri. 

Spletna razprava bo trajala 90-120 minut in bo moderirana. Povzetek strokovnih izhodišč 

pedagoško-didaktičnih vidikov izobraževanja na daljavo bo uvodoma predstavila dr. Mihaela 

Zavašnik (Šola za ravnatelje), v nadaljevanju pa bosta primere iz prakse predstavila ravnatelja 

svetovalca, Janja Zupančič (OŠ Louis Adamič Grosuplje) in mag. Ciril Dominko (Gimnazija 

Bežigrad). V razpravi boste lahko ravnatelji in ravnateljice izrazili svoja mnenja in stališča ter 

izpostavili svoje prakse.  

K spletni strokovni razpravi se prijavite na povezavi 

http://sris.solazaravnatelje.si/Prijavnice/PrijavniObrazecPlain.aspx?id=216. Vabimo vas, da že v 

naprej izpostavite tudi morebitna vprašanja, vezana na temo spletnih razprav, in jih pošljete 

na katja.arzensek1@guest.arnes.si.  

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije. Prosimo vas, da se pravočasno prijavite. Po 

končani razpravi boste prejeli potrdilo o udeležbi na spletni strokovni razpravi.  

 

mag. Katja Arzenšek Konjajeva                                                                                           dr. Vladimir Korošec 

vodja spletnih razprav                                                                                                          direktor  
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