
Didaktika učenja na prostem – inovativni pristop Model roke

Estetski pristop pri učenju na prostem

Didaktika učenja na prostem – uporaba didaktičnega pristopa 
»skrivnostnosti« za izjemno učinkovito učenje na prostem

V okviru tega usposabljanja se bodo udeleženci 
naučili uporabljati inovativni pedagoški pristop 
»Model roke«, ki je namenjen pripravi, izvedbi in 
evalvaciji dejavnosti z vseh strokovnih področij, zlasti 
za učenje na prostem za trajnostni razvoj.

Trajanje: 48 pedagoških ur (PU)

Program:
•	 seminar	s	predstavitvijo	pedagoškega	pristopa	

Model roke - 8 PU
•	 pregled	učnih	vsebin	v	spletni	učilnici	-	16	PU
•	 samostojna	priprava	učne	enote	po	Modelu	roke	

(vaja	v	spletni	učilnici	ob	mentorski	podpori)	-	16	PU
•	 udeležba	na	nacionalni	konferenci	-	8	PU

V okviru tega usposabljanja bodo udeleženci spoznali 
širši pomen estetskega pristopa z vključevanjem 
občutkov in čutne zaznave. S prepletanjem aktivnosti 
estetskega pristopa z drugimi pristopi bodo 
udeleženci celostno doživljali in spoznavali naravo.

Trajanje: 16	pedagoških	ur	(PU)
Program:
•	 seminar	s	predstavitvijo	različnih	aktivnosti,	

povezanih	z	estetskim	pristopom	-	16	PU

V okviru tega usposabljanja se bodo udeleženci 
podrobneje seznanili z uporabo skrivnostnosti kot 
izjemno močnega elementa motivacije. Skrivnost-
nost lahko skozi ustrezne, izbrane dejavnosti upora-
blja kot osrednji pedagoški pristop vsak ustvarjalen 
učitelj. Skrivnostnost kot pristop je primeren za 
učenje vseh generacij učencev osnovne šole, prilago-
jenega pa se da učinkovito in uspešno izkoristiti tudi 
za delo v vrtcih.

Trajanje: 24 pedagoških ur (PU)

Program:
•	 seminar	s	predstavitvijo	pedagoškega	pristopa	

»skrivnostnost« - 8 PU

STROKOVNA  
USPOSABLJANJA CŠOD

Termina: 
•	 sobota, 28. 3. 2020	 9.00	–	16.00	

CŠOD Trilobit
•	 sobota, 28. 3. 2020	 9.00	–	16.00	

CŠOD Škorpijon

Za oba termina izobraževanj bo v soboto, 7. 11. 
2020	skupna,	5.	nacionalna	konferenca	Didaktika	
učenja	na	prostem	na	CŠOD	Prvine.

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili 
prispevek, skladen z objavljenimi standardi, bodo 
imeli	na	nacionalni	konferenci	prednostno	možnost	
predstavitve	svojega	prispevka	v	obliki	referata,	
delavnice ali plakata.

•	 seminarska	naloga

Termin: 
•	 petek in sobota,  3. 4. – 4. 4. 2020  

CŠOD Lipa

Kotizacija: Kotizacija	je	130	€	in	vključuje	izvedbo	
programa, gradivo, bivanje in prehrano. 

Vrednotenje: 1,5	točke	z	naslova	nadaljnjega	
izobraževanja in usposabljanja

•	 samostojna	priprava	učne	enoto	po	pristopu	
»skrivnostnosti« - 8 PU

•	 udeležba	na	nacionalni	konferenci	-	8	PU

Termina: 
•	 sobota, 30. 5. 2020	 9.00	–	16.00	

CŠOD Rak
•	 sobota, 13. 6. 2020	 9.00	–	16.00	

CŠOD Rak

Za oba termina izobraževanja bo v soboto, 7. 11. 
2020	skupna,	5.	nacionalna	konferenca	Didaktika	
učenja	na	prostem	na	CŠOD	Prvine.

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili 
prispevek, skladen z objavljenimi standardi, bodo 
imeli	na	nacionalni	konferenci	prednostno	možnost	

Seminar: 

Seminar: 

Seminar: 

Uporaba IKT pri učenju na prostem – mobilni vodič po učnih poteh
V okviru tega usposabljanja se bodo udeleženci 
seznanili	z	uporabo	mobilne	aplikacije	CŠOD	Misija	
in se usposobili za samostojno pripravo vsebin za 
mobilno	učno	pot	(misijo)	v	tej	aplikaciji.	CŠOD	Misija	
je	mobilna	aplikacija,	ki	smo	jo	na	CŠOD	razvili	z	
namenom uvajanja mobilnih tehnologij v pedagoške 
pristope učenja na prostem.

Trajanje: 56	pedagoških	ur	(PU)

Program:
•	 seminar	z	demonstracijo	praktične	uporabe	

aplikacije	CŠOD	Misija	(na	enem	od	posameznih	
domov	CŠOD)	-	8	PU

•	 pregled	učnih	vsebin	v	spletni	učilnici	-	16	PU
•	 izdelava	lastne	misije	(delo	v	sistemu	za	vnos	

vsebin	in	samostojno	delo	na	terenu)	-	32	PU

Termini: Termine bomo razpisali glede na 
predhodno izkazan interes. Interesenti pišite na 
izobrazevanje@csod.si.

Kotizacija: Udeležba je brezplačna, program 
izvajamo v okviru projekta Krepitev kompetenc 

Seminar: 

Kotizacija: Udeležba je brezplačna, program 
izvajamo v okviru projekta Krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
v	obdobju	od	2018	do	2022,	ki	ga	sofinancirata	
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

Vrednotenje: 2,5 točke z naslova nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja

Prijave: Preko sistema KATIS.

Prijave: www.csod.si 

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili 
prispevek, skladen z objavljenimi standardi, bodo 
imeli	na	5.	nacionalni	konferenci	Didaktika	učenja	
na	prostem,	ki	bo	na	CŠOD	Prvine	v	soboto, 7. 11. 
2020, prednostno možnost predstavitve svojega 
prispevka	v	obliki	referata,	delavnice	ali	plakata.

Konferenca	ni	sestavni	del	programa	seminarja.

predstavitve	svojega	prispevka	v	obliki	referata,	
delavnice ali plakata.

Kotizacija: Udeležba je brezplačna, program 
izvajamo v okviru projekta Krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
v	obdobju	od	2018	do	2022,	ki	ga	sofinancirata	
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

Vrednotenje: 1,5	točke	z	naslova	nadaljnjega	
izobraževanja in usposabljanja

Prijave: Preko sistema KATIS.

strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
v	obdobju	od	2018	do	2022,	ki	ga	sofinancirata	
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

Vrednotenje: 2,5 točke z naslova nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja

Prijave: Preko sistema KATIS.



 

 

 

 

 

Dodatne informacije
E-naslov: izobrazevanje@csod.si

Telefon:	051	600	923	(Zoran	Petrov)
Spletna stran: https://www.csod.si

Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Na seminarju bodo udeleženci spoznali različne 
aktivnosti učenja na prostem, posebnosti 
funkcioniranja	skupine	na	prostem,	pripomočke	
ter aktivnosti učenja na prostem, povezane s 
kurikulumom, motivacijo in refleksijo.  

Trajanje:	16	pedagoških	ur	(PU)

Program:
•	 seminar	s	predstavitvijo	različnih	aktivnosti	na	

prostem	-	16	PU
•	 seminarska	naloga

Digitalna	tehnologija	vse	močneje		vpliva	na	naše	
vsakdanje življenje, medsebojne odnose in odnos do 
narave. Vpliva pa tudi na način učenja in dejavnosti 
na	prostem.	Na	konferenci	bomo	s	predavanji	in	
praktičnimi delavnicami predstavili različne načine 
uporabe tehnologije pri učenju na prostem, ki 
izboljša dojemanje naravnih procesov, poveča 
motivacijo, omogoča razvijanje boljših odnosov in 
izboljša proces učenja.

Konferenca	bo	potekala	v	angleškem	jeziku,	prispevki	
pa bodo lahko tudi v slovenskem jeziku. Organizirano 
bo prevajanje.

Termin: 8.	10.	do	10.	10.	2020

Lokacija: CŠOD	Prvine

Namenjena je:
•	 ravnateljem,	učiteljem,	vzgojiteljem	in	drugim	

zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
•	 univerzitetnim	in	visokošolskim	učiteljem,	

asistentom, raziskovalcem, študentom
•	 vsem,	ki	jih	zanima	izkušenjsko	učenje	in	

predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Termin in lokacija: 
•	 petek in sobota, 25. 9. – 26. 9. 2020  

CŠOD Fara

Kotizacija:	Kotizacija	je	130	€	in	vključuje	izvedbo	
programa, gradivo, bivanje in prehrano. 

Vrednotenje: 1,5	točke	z	naslova	nadaljnjega	
izobraževanja in usposabljanja

Prijave: www.csod.si 

Teme:
•	 IKT	za	povečevanje	motivacije	pri	učenju	na	

prostem
•	 IKT	za	boljše	razumevanje	naravnih	procesov	pri	

učenju na prostem
•	 IKT	za	izboljševanje	socialnih	kompetenc,	ki	jih	

razvijamo pri učenju na prostem
•	 vpliv	IKT	na	učni	proces	pri	učenju	na	prostem

Kotizacija: Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju 
(osnovne in srednje šole, vrtci) je udeležba 
brezplačna, program izvajamo v okviru projekta 
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev 
na področju vodenja inovativnega vzgojno-
izobraževalnega	zavoda	v	obdobju	od	2018	do	2022,	
ki	ga	sofinancirata	Republika	Slovenija	in	Evropska	
unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Za	ostale	udeležence	je	kotizacija	150	EUR.

Udeležencem programa bomo zagotovili prehrano, 
za bivanje na lokaciji pa se udeleženci ob doplačilu 
po ceniku lahko odločijo posebej ob prijavi na 
konferenco.

Seminar: 

Mednarodna konferenca:

5. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem 
Na	konferenci	se	bodo	zbrali	strokovnjaki	z	vseh	
področij, zainteresirani za poučevanje na prostem 
in	izkušenjsko	učenje,	povezano	s	formalnim	
izobraževanje	ali	neformalnim	delom	z	mladimi.	
Tema	konference	temelji	na	splošno	privzetem	
spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, 
spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno 
stimulira učni proces posameznika. 

Termin:	7.	11.	2020

Lokacija: CŠOD	Prvine

Namenjena je:
•	 ravnateljem,	učiteljem,	vzgojiteljem	in	drugim	

zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja

•	 univerzitetnim	in	visokošolskim	učiteljem,	
asistentom, raziskovalcem, študentom

•	 vsem,	ki	jih	zanima	izkušenjsko	učenje	in	
predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Teme:
•	 estetski	pristop
•	 pristop	»Model	roke«
•	 pristop	»skrivnostnost«
•	 IKT	in	učenje	na	prostem

Kotizacija: Udeležba je brezplačna za udeležence 
izobraževanj,	ki	imajo	konferenco	predvideno	kot	del	
programa.	Kotizacija	za	ostale	udeležence	je	50	€.

Konferenca:

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili 
prispevek, skladen z objavljenimi standardi, bodo 
imeli	na	5.	nacionalni	konferenci	Didaktika	učenja	na	
prostem,	ki	bo	na	CŠOD	Prvine	v	soboto,	7.	11.	2020,	
prednostno možnost predstavitve svojega prispevka 
v	obliki	referata,	delavnice	ali	plakata.

Konferenca	ni	sestavni	del	programa	seminarja.

Vrednotenje: 1,5	točke	z	naslova	nadaljnjega	
izobraževanja in usposabljanja

Prijave: Preko	obrazca	na	spletni	strani	CŠOD,	ki	bo	
dostopen	najkasneje	30.	3.	2020.
•	 Rok	prijave	za	udeležbo:				 										1.	9.	2020
•	 Rok	prijave	za	nastop	s	prispevkom:		1.	9.	2020

POMEMBNO: Za udeležence, zaposlene v vzgoji in 
izobraževanju, je obvezna tudi prijava preko sistema 
KATIS. Brez te prijave ne bomo mogli zagotoviti 
brezplačne udeležbe.

Možnost predstavitve prispevka: 
Udeleženci,	ki	na	konferenci	želijo	predstavljati	lasten	
prispevek	v	obliki	referata,	delavnice	ali	plakata,	
morajo v roku oddati prijavo s predlogom prispevka 
po	standardih,	ki	bodo	na	spletni	strani	CŠOD	
objavljeni	najkasneje	30.	3.	2020.

Prijave: Preko	obrazca	na	spletni	strani	CŠOD,	ki	bo	
dostopen	najkasneje	30.	3.	2020.
•	 Rok	prijave	za	udeležbo:	  

30.	september	2020
•	 Rok	prijave	za	nastop	s	prispevkom: 

30.	september	2020

Možnost predstavitve prispevka: Udeleženci, 
ki	na	konferenci	želijo	predstavljati	lasten	prispevek	
v	obliki	referata,	delavnice	ali	plakata,	morajo	v	roku	
oddati prijavo s predlogom prispevka po standardih, 
ki	bodo	na	spletni	strani	CŠOD	objavljeni	najkasneje	
30.	3.	2020.

Danes se učimo zunaj


