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IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

Tudi poletja so namenjena izobraževanju

Dober učitelj se neprestano
izobražuje in dopolnjuje
svoje znanje. Zato nekateri
med njimi izkoristijo šolske
počitnice za strokovno
izpopolnjevanje, ki jim bo v
pomoč pri oblikovanju
kakovostnejšega pouka.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Splošno prepričanje je, da so poletja za vse,
ki delajo v šolstvu, namenjena počitku in
dopustovanju. Mnogi ne počivajo niti med
poletnimi počitnicami, temveč jih izkoristijo drugače. Medtem ko si učenci, dijaki in
študenti vzamejo čas za zaslužen oddih, se
nekateri zaposleni v izobraževalnih ustanovah odločijo za drugačno preživljanje
poletnih dni. Da bi v novo šolsko leto vstopili s poglobljenim znanjem, novimi veščinami in predvsem svežimi idejami, kako
svoje učne ure narediti še boljše, se mnogi
profesorji odločijo za strokovno izpopolnjevanje tudi med počitnicami.

Mednarodno sodelovanje Erasmus+
Evropski program Erasmus-i- večina dijakov
in študentov dobro pozna in mnogi ga z veseljem izkoristijo za nadgrajevanje znanja
ali pridobivanje delovnih izkušenj v tujini. A
Erasmus+, ki letos praznuje že 30. obletnico,
ni namenjen samo mladini, temveč omogoča tudi dodatno izobraževanje pedagoških
delavcev, tako prek različnih partnerstev
kot tudi s pomočjo akcije eTwinning.
Izobraževanje eltoinning v Sloveniji
Na začetku je bil eTwinning zasnovan kot
spletno orodje za učitelje pri projektnem
povezovanju, pozneje se je razvil v obsežno evropsko skupnost poučevanja in
učenja, v katero je vključenih že več kot
480.000 evropskih učiteljev iz več kot
180.000 šol po vsej Evropi. V vseh sodelujočih državah eTwinning organizira raznovrstna izobraževanja in usposabljanja, eno
bo konec avgusta potekalo tudi pri nas. Organizator nacionalnega seminarja CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske

programe izobraževanja in usposabljanja)
bo v sodelovanju s svojimi ambasadorji
eTwmning 28. in 29. avgusta 2017 v Termah
Oltarna izvedel že tradicionalni dvodnevni
dogodek z naslovom »eTvnnning od A do
Ž«. Delavnica bo namenjena učiteljem
vseh predmetnih področij v osnovnih in
srednjih šolah, vzgojiteljem predšolskih
otrok ter drugemu učnemu osebju, ki so
začetniki v mednarodnem šolskem projektnem sodelovanju. Organizator bo udeležencem predstavil, kako vzpostaviti sodelovanje na daljavo ter kako pridobiti znanje in veščine za mednarodno projektno
povezovanje. Poleg tega bodo udeležence
seznanili z najnovejšimi spletnimi orodji, s
katerimi lahko naredijo svoje ure še bolj
zanimive in interaktivne.
CMEPIUS za kakovost izobraževanja
Nacionalna svetovalna služba eTvvinning,
ki deluje pod okriljem CMEPIUS, skrbi za
organizacijo in financiranje tovrstnih dogodkov. Program eTwinning sofinancira
izobraževanje učnega osebja tako doma
kot v tujini. Direktorica CM2EPIUS dr. Alenka Flander izpostavlja predvsem prizadevanje za zagotavljanje kakovosti v strokovnem izpopolnjevanju: »Glavno poslanstvo
CMEPIUS je poskrbeti za strokovni razvoj
izobraževalnega kadra. Menimo, da se s
tem občutno poveča kakovost izobraževanja, saj mednarodno delovanje omogoča
izmenjavo znanja med strokovnjaki in pedagoškimi delavci iz različnih okolij ter s
tem pridobivanje dragocenih izkušenj. Vse
te izkušnje lahko potem učitelji s pridom
uporabijo pri načrtovanju in izvedbi svojih
učnih ur ali projektov.« Mag. Milenko Gajič,
ki poučuje na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, honorarno pa še na
treh višjih šolah, se je prek CjMEPIUS udeležil različnih mednarodnih izmenjav ter
izobraževanj v tujini. Glede svoje motivacije izpostavi predvsem vse hitrejše spremembe v vsakdanjem življenju, zaradi katerih morajo tudi profesorji stopiti v korak
s časom: »Pri svojem delu se srečujem še z
dvema zelo dinamičnima pojavoma, to sta
tehnološki razvoj in globalizacija. Zato se

trudim, da jima sledim, kolikor seveda
zmorem. Zahvaljujoč programom Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+ sem se
lahko na teh dveh področjih zelo kakovostno izpopolnjeval. Pridobil sem vrsto najrazličnejših izkušenj, ki jih potrebujem za
svoje delo. Novi ljudje, novi jeziki, nove situacije, izobraževanja in novo znanje. Vse
to človeka obogati, nadgradi znanje, ustvarja mreže poznanstev in drugo.«
Kakovostna izpopolnjevanja za učitelje
Številni slovenski učitelji, profesorji in drugi
pedagoški delavci s pridom izrabljajo možnost dodatnega izobraževanja in povezovanja znotraj Evrope. Uporaba inovativnosti
ter kreativnosti v učilnicah in predavalnicah
je še kako pomembna kakovostna izobrazba pa je mlajši generaciji dobra popotnica
za prihodnost. Tega se zaveda tudi vse več
pedagoških delavcev, ki prepoznavajo pomen vseživljenjskega učenja. Za njih poletni
meseci tako niso namenjeni samo počitku,
temveč tudi poklicni in osebnostni rasti. x

Pri svojem deiu se srečujem
še z dvema zelo dinamičnima
pojavoma, to sta tehnološki
razvo} in globalizacija.
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