
Kolegialno podpiranje pri profesionalnem učenjuKolegialno podpiranje 



Velika slika: prvi, drugi, tretji dan

Prvi dan: profesionalno učenje in vloga refleksije (PF)

Drugi dan:  kompleksne okoliščine, pomen vključevanja vseh

Tretji dan: 

• Kolegialno podpiranje za profesionalno učenje, 

npr. za vključevanje, s pomočjo videa; 

• pomen komunikacijskih veščin 



Ustvarjanje ZAUPANJA in VARNE KLIME

je prvi korak kolegialnega podpiranja



„Vrvenje 1“ (10 minut)  ZAUPANJE

https://www.youtube.com/watch?v=HNSsYqtWrTo

https://www.youtube.com/watch?v=HNSsYqtWrTo


https://www.youtube.com/watch?v=2AuZeZd4Z_c

https://www.youtube.com/watch?v=2AuZeZd4Z_c


https://www.youtube.com/watch?v=2AuZeZd4Z_c

strah

https://www.youtube.com/watch?v=2AuZeZd4Z_c


1. Individualni razmislek (1‘)

• Kdaj SE JAZ SAM (v stiku s svojimi kolegi) nahajam v območjih 

udobja/pripravljenosti na učenje/panike? 

Kaj potrebujem, da si upam naprej?

2 . Kritično prijateljevanje v parih (2 x 2 = 4’)

Par se sprehodi po prostoru.  Prvi reflektira svojo izkušnjo/razmislek v            

nekaj stavkih, drugi samo POSLUŠA.

Po 2 minutah vlogi zamenjata.

,,Vrvenje 2’’  (10 minut)

3’ razdelitev v pare



Vmesni odziv (plakati)

• kaj mi je novo, česa sem se naučil-a

• moje ideje in predlogi

• moje pripombe in pomisleki



OD HOSPITACIJ H KOLEGIALNEMU PODPIRANJU   
za profesionalno učenje in opolnomočenje





Ogled videa in analiza coachinga

Oglejte si posnetke (10’). Pri tem bodite pozorni na to:

•kdo izpostavi problem oz. temo pogovora,

•čas, ko govori tisti, ki v pogovoru razrešuje dilemo 

in koliko časa tisti, ki ga kolegialno podpira,

•kakšno je razmerje  in odnos  med udeležencema v pogovoru,

•ali je pristop direktiven, nedirektiven ali kombiniran,

•kakšne vrste podpore prepoznate

Opažanja zapišite v tabelo na delovnem listu

Primerjajte s shemo 4 načinov (10’)                                  

in dopolnite zadnjo vrstico: kateri način je prevladoval.



4 modalitete: modrost izbrati, katero kdaj!



Plenarno: kaj vse ste še opazili? (10’)



Spodbujanje - spregledan način koleg. podpiranja

•Podpiranje sogovornika pri njegovem raziskovanju/iskanju rešitev,      

NE dajanje nasvetov, sugestij, izkušenj

•Usmerjenost v raziskovanje in rešitve

•Proces učenja, ne podučevanja

•Dobronamernost

•Zaupanje, spremljanje, dober stik

•Uporaba veščin dobrega komuniciranja: opazovanje, aktivno 

poslušanje, povzemanje, močna vprašanja …

»Podpiranje za opolnomočenje (po načelih coachinga) je tak način 

podpore, da se ljudje učijo, namesto, da jih poučujemo.« 



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje, spremljanje, dober stik

• Aktivno poslušanje, molčanje in obzirno 

prekinjanje, povzemanje

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Analiza v parih: uvrščanje različnih načinov pogovora

B) Nekaj boš morala narediti glede nezainteresiranosti učencev. Predlagam 

ti, da naslednjič napoveš cilje, nato pa jim daš delovne liste, namesto da 

samo zastavljaš vprašanja. Pomagalo bi tudi, če bi se jim bolj približevala

B) Opazila sem, da so bili učenci neodzivni. Menim, da je to povezano s tem,      

da ura ni dovolj strukturirana. Kaj bi lahko glede tega naredila? Kako se 

lahko iz x premakneš na y? 

A)Imam občutek, da so bili učenci premalo odzivni. Svetuj mi prosim, kaj 

naj prihodnjič naredim drugače? 

B) Predlagam ti, da naslednjič napoveš cilje in jim daš delovne liste…

A)Imam občutek, da so bili učenci premalo odzivni. Pomagaj mi prosim        

raziskati, kaj lahko glede tega naredim.

B)Poglejva, kje se to vidi na posnetku. Kaj meniš, da je razlog, da niso                

tako odzivni kot želiš? Kakšen odziv želiš od njih? Kaj bi pomagalo k takemu 

odzivu? Kaj lahko v ta namen narediš (drugače)?



OD OBIČAJNIH HOSPITACIJ

H KOLEG. PODPIRANJU                       

ZA UČENJE IN OPONOMOČENJE

obveza prostovoljnost

sledenje aktivnost, opolnomočenje

detajli globina / globlji pomen

napake, pomanjkljivosti področja rasti, razvoj, vizija, uspeh

presoja, ocena spodbujanje, podpiranje

sodbe, interpretacije kar se opazi, kar misli/čuti opazovani

ekspertiza – kar mi hočemo z njim ali zanj klientov izziv- kar on želi, potrebuje

pojasnjevanje, vodenje in svetovanje zastavljanje močnih vprašanj, dati misliti

obkljukavanje obrazcev, izpolnjevanje odkrivanje področij rasti in izzivov

po(d)učevanje učenje

hierarhičnost demokratičnost, enakovrednost



KOLEGIALNO PODPIRANJE 

z videom

Upoštevamo IZBIRO IN LASTNO 

OCENO KOLEGA na izbranem 

področju razvoja ter 

PODPIRAMO NJEGOVO 

PERSPEKTIVO in CILJE (čeprav bi 

mi izbrali drugače). 

TEORIJA UMA 
(Wellman, idr. 2001)

 Zavedanje in razumevanje 

LASTNIH in MENTALNIH 

PROCESOV DRUGIH LJUDI ter 

RAZLIK med njimi. 

 Gre za sposobnost  

prepoznavanja PREPRIČANJ in 

PERSPEKTIV drugih ter 

predvidevanja njihovih NAMER, 

ŽELJA, idr ... 



MOTIVACIJA                        

posameznika  je optimalna, 

če se počutijo: 

 SVOBODNE IN NEODVISNE, 

 KOMPETENTNE IN ZMOŽNE,

 POVEZANE Z DRUGIMI LJUDMI.

(Teorija samodoločanja, Deci & Ryan, 2002, 2012, 2017)

KOLEGIALNO PODPIRANJE           

z videom

SAMI izbiramo način profesionalnega 

razvoja, ki nam ustreza.

 Delimo IZBRANE posnetke.

 Sodelujemo in se podpiramo                   

v VARNEM OKOLJU in                                   

v zaupljivem profesionalnem odnosu.



SOCIOKULTURNA TEORIJA 
(L. S. Vigotski): 

• Za spoznavni RAZVOJ SO POMEMBNI DIALOGI 

med izkušenejšimi člani skupnosti, ki ga podpirajo pri 

razvoju.

• OBMOČJE BLIŽNJEGA RAZVOJA: Raven, do 

katere posameznik zmore opraviti določeno nalogo, 

ob pomoči ali podpori bolj kompetentnega „vrstnika“. 

Nahaja se med aktualnim razvojem („znam, 

obvladam) in potencialnim razvojem („še ne znam“).

• Podpiranje („angl. Scaffolding“ – „gradbeni oder“) je 

psihološko-didaktična socialna podpora pri učenju in 

reševanju problemov, ki posamezniku POSTOPNO 

OMOGOČA VEČJO SAMOSTOJNOST s pomočjo 

informiranja, spodbujanja, namigovanja, postavljanje 

vprašanj, demonstriranja, usmerjanja…) 

Vir: Termania, terminološki slovar vzgoje in izobraževanja

KOLEGIALNO PODPIRANJE        

z videom

• Za razvoj so pomembni dialogi... 

• Upoštevamo raven, do katere posameznik 

V TEM TRENUTKU ZMORE opraviti 

določeno nalogo, oziroma njegov 

OBMOČJE BLIŽNJEGA RAZVOJA, v 

kolikor ima pri tem pomoč ali podporo ...

• Kolegialno reflektiranje je PROCES, v 

katerem posameznik POSTOPNO 

RAZVIJA izbrano področje s podporo 

„kritičnega prijatelja“.



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje, spremljanje, dober stik

• Aktivno poslušanje, molčanje in obzirno 

prekinjanje

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja: 

OPAZOVANJE



1. vaja: USMERJANJE POZORNOSTI

Kolikokrat boste videli skočiti dekleti v zelenih majicah?

Video „A Double Dutch Brain Game“: https://www.youtube.com/watch?v=iiEzf3J4iFk

https://www.youtube.com/watch?v=iiEzf3J4iFk
A Double Dutch _ Brain Games (1).mp4


1. vaja: USMERJANJE POZORNOSTI

• Kolikokrat ste videli skočiti dekleti v zelenih majicah?

• Ste videli veliko belo kokoš?

• Kakšne barve je bil zid za skakalci?

• Ste opazili, da sta se na sredini skokov zamenjali 

dekleti, ki sta vrteli vrvi ?

NA KAR NISMO POZORNI, NE VIDIMO, 

ČEPRAV JE MOGOČE POMEMBNO



2. vaja: OPAZOVANJE IN SKLEPANJE

 Kaj opazite na prvi sliki?

 Kaj opazite na drugi sliki?

Individualno zapišite vse, kar opazite na 

posamezni sliki. 

Na razpolago imate 2 minuti.







Ivana Kobilca: Poletje

1889 - 1890

Kaj ste opazili na sliki?

• Koliko otrok opazite?

• Kdaj in kje je slika 

nastajala?

• Koliko klobukov je na 

sliki?

DEJSTVA:

INTERPRETACIJE:



Theodore Kleehaus: Prodajalec parfuma

1890

Kaj ste opazili na 

sliki?

• Kdo so ljudje na sliki?

• Kaj počnejo?

• Kaj je v culi?

• Kaj je na steni?

DEJSTVA:

INTERPRETACIJE:



Drži ali ne drži?

• Opazovati znamo vsi.

• Opazujemo ves čas.

• Opazovanje je osnovna metoda vsake 

znanosti.

• Opazovanje je način pridobivanja informacij s 

pomočjo čutil.

• Lahko opazujemo slučajno ali pa načrtno.

• Četudi načrtno opazujemo, ne vidimo in ne 

opazimo vsega – naše opazovanje je odvisno 

od našega fokusa in od naših preteklih 

izkušenj in vrednot.

.

.

.

.

.



OPAZOVANJE

Na cvetu je 

čebela.

SKLEPANJE

Čebela 

oprašuje cvet.

PREDVIDEVANJE

Iz cveta bo nastalo 

jabolko.

OPAŽANJE – SKLEPANJE - PREDVIDEVANJE

Kaj opazite?

OPAZUJEMO DEJSTVA 

(PREKO ČUTIL).

= OBSERVACIJA

SKLEPAMO NA OSNOVI 

OPAZOVANJA IN TEGA, 

KAR ŽE VEMO.

= INFERENCA

PREDVIDEVAMO, KAJ SE BO ZGODILO V PRIHODNOSTI, 

NA OSNOVI OPAZOVANJA IN SKLEPANJA. 

= PREDIKCIJA



…je dopolnjevanje opažanj z 

informacijami, ki ne izhajajo iz 

resnične situacije, ampak jih 

je opazovalec vanjo vnesel, 

ker je situacijo povezal s 

svojimi prejšnjimi 

izkušnjami oz. s svojim 

védenjem ter je vanjo 

„vnesel“ svoje osebne 

vrednote in poglede

SKLEPANJE/INFERENCA in 

PREDVIDEVANJE/PREDIKCIJA 



NAČRTNO OPAZOVANJE vs

KOLEGIALNO OPAZOVANJE

•Ga zmoremo?

•Kakšno naj bo 

kolegialno 

opazovanje, da bo 

doseglo svoj cilj?

Ciljno usmerjeno

Strukturirano 



Ob 1-minutnem ogledu slike napišite 
najmanj 5 svojih opažanj. 

3. vaja: VREDNOTENJE OPAZOVANJA



3. vaja: 

VREDNOTENJE OPAZOVANJA

Razvrstite spodnje trditve o sliki 
tako, da boste oddvojili opažanja in

sklepanja/inference.

trditve OPAŽANJE SKLEPANJE/

INFERENCA

1.   Na fotografiji je naravoslovna učilnica.

2.   Učenci na fotografiji so učenci osnovne šole.

3.   Pouk to uro poteka v skupinah.

4.   Učenci pri eksperimentu uporabljajo tudi ogenj.

5.   Učenci bodo s pomočjo eksperimenta prišli do določenih ugotovitev.

6. V razredu je omara z zastekljenimi vrati.

7. Za varnost učencev ni dovolj poskrbljeno.

8.   Učenci so za delo zelo zainteresirani.

9.   V razredu je en učitelj.

10. Učenci delajo  brez ustreznega nadzora.



3. vaja: 

VREDNOTENJE OPAZOVANJA

Razvrstite spodnje trditve o sliki 
tako, da boste oddvojili opažanja in

sklepanja/inference.

trditve OPAŽANJE SKLEPANJE/

INFERENCA

1.   Na fotografiji je naravoslovna učilnica. +
2.   Učenci na fotografiji so učenci osnovne šole. +
3.   Pouk to uro poteka v skupinah. +
4.   Učenci pri eksperimentu uporabljajo tudi ogenj. +
5.   Učenci bodo s pomočjo eksperimenta prišli do določenih ugotovitev. +
6. V razredu je omara z zastekljenimi vrati. +
7. Za varnost učencev ni dovolj poskrbljeno. +
8.   Učenci so za delo zelo zainteresirani. +
9.   V razredu je en učitelj. +
10. Učenci delajo  brez ustreznega nadzora. +



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje (spremljanje, dober stik)

• Aktivno poslušanje, molčanje (in obzirno 

prekinjanje)

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Temeljne veščine kolektivnega podpiranja: 

AKTIVNO POSLUŠANJE



4. vaja: Vaja aktivnega poslušanja

A govori  

B povzame  

A se odzove

Obrneta vlogi po vseh 

3 korakih!

Poiščite svoj pravljični par. Udobno se usedite. V paru predstavite 

dogodek, ki je vplival na vaše profesionalno učenje. 





Kaj se mi najpogosteje zgodi, ko sogovornik nekaj pripoveduje?



Drži ali ne drži?

• Slišati še ne pomeni poslušati.

• Poslušanje gradi zaupanje.

• Poslušanje je gradnik pogovarjanja.

• Ljudem najljubša tema je govoriti o sebi.

• Izraz na obrazu pove, kako poslušamo.

• Poslušanje je veščina, ki se jo je potrebno 

naučiti.

.

.

.

.

.

.



NASVETI ZA AKTIVNO POSLUŠANJE:                  PREDNOSTI A. P. :



„Ni vsako poslušanje aktivno poslušanje“



VAJA 5:

Pri pouku Mark ves čas moti pouk. 

Kaj naj storim?



Povratna informacija

1.Kaj ste spoznali v tej 

delavnici?

2.Na katerih področjih se 

morate še uriti?

3.Na katerih področjih 

profesionalnega učenja 

boste to lahko 

uporabili?



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje (spremljanje, dober stik)

• Aktivno poslušanje, molčanje (in obzirno 

prekinjanje), povzemanje

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Temeljne veščine KP: MOČNA VPRAŠANJA



Plenarni razmislek

Kaj narediti, če pride učiteljica k nam z naslednjim 

vprašanjem:

„Ta razred je povsem nemogoč! Nihče me ne posluša, nič, 

kar pri njih preizkusim, ne pomaga!“



Primer

Tudi pri meni so taki! Z njimi se nič ne da!

Na zač etku dva vpr aš aj, pa boš vi del a,

kakš en mir boš imela!

A siž eposkusi l a s tem, da jim pri praviš

delovne liste?

Ah, ti mladi, vsako leto so slabš i!

Ja, l anska nadomest na uč itel ji ca ji h j e

čisto razvadila.

Got ovo nekaj del aš narobe. Zakaj ne

delaš X?

Vodenje z močnimi vpraš anji

V katerih situacijah soš e posebej nemogoč i?

Kako se to kaž e, kaj delajo?

Za katere izmed njih pa to morda ne velja?

Kaj je pri njih drugač e?

Spo mni se situacij e, ko so uč enci, o kat eri h

govoriš , bolj e sodel ovali ? Kaj j e t akrat

delovalo?

Č esa mor daš e ni si poskusila, pa bi l ahko

pomagalo?

Kaj od t egaž eznaš , zmor eš , kaj pa bi seš e

rada nauč ila?

Kdo ti pri tem lahko pomaga?

Kaj v ta namen potrebuješ

Kdaj lahko zač neš ? Kaj bo tvoj prvi korak?



Skupna analiza

• Kaj ste opazili? 

• Katere ključne razlike ste opazili?

• Kaj je bilo značilno za tretji pogovor?

• Kakšna so bila vprašanja, ki so bila uporabljena?

• Kaj še?



Srž kolegialnega opazovanja in podpiranja za 

opolnomočenje je  v tem, da se kolega podpira tako, 

da v procesu refleksije s pomočjo vprašanj SAM 

prihaja do uvidov, se odloča za spremembe in iš če 

reš itve.

Ključni poudarek:



»Gre predvsem za postavljenje pravih vprašanj (ki 

dajejo sogovorniku misliti) kot priporočanje, kaj naj 

naredijo in kako.« 

Citat: Grant in Stober 2006, povzeto po 

Marzano in Simms 2013, str. 8)



Kaj so coaching vprašanja in kaj niso
vpraš anja naj 

bodo odprta

Kako se to kaž e?

Kaj vas ovira?

Katere vire ž e premorete?

in ne zaprta Ali se to kaž e kot X ali kot y?

Ali vas kaj ovira? Ali vas ovira X?

Ali premorete kakš ne vire?

jasna Kaj ž elite v zvezi s tem doseč i? nejasna Kaj je tisto, kar ste menili, da bi lahko v zvezi s tem 

pod določ enimi pogoji, č e bi upoš tevali vse, o č emer 

sva govorila, ž eleli doseč i?

kratka Kdo lahko pomaga pri tem? razvlečena Koga v svoji okolici bi lahko zdaj videli kot tistega, ki 

vam v tem zapletenem polož aju lahko pomaga?

največ enojno 

zanikanje

Čemu se nisi pripravljen odpovedati? dvojno 

zanikanje

Čemu se nisi pripravljen ne odpovedati?

vsebine prosta Kateri vzorec je tu razviden?

Kaj je skupno tem primerom?

pretirano 

poglabljanje v 

vsebino

Kaj ste povedali mož u? Kaj pa je on rekel vam nazaj? 

z 

raziskovalnim 

zanimanjem

Kako se je to odvijalo?

Kaj se je zgodilo najprej? Kaj pa 

potem? Na kakš en nač in je to 

povezano?

z nadlež no 

radovednostjo, 

ki nima zveze 

z izzivom

Kakš en odnos ima pa sicer tvoj ravnatelj z naš im? 

Kakš en se ti on zdi? S č im se pa ukvarja?

brez 

interpretacij

V kaj to vodi?

Kaj je za tem?

z 

interpretacijo

Imam obč utek, da to pri vas vodi v utrujenost?

Ali je do tega privedlo zanemarjanje? 

obzirna Glede na to, da je to zelo 

občutljiva tema, bi ž eleli še kaj 

povedati o tem?

netaktna Povejte ž e enkrat! No, a bo kaj?

Kako ne moreš  videti, da …

A ni ž e č as, da s tem nehaš ?

raziskujoča Kaj je privedlo do tega? moralizirajoča 

očitajoča …

Kako si lahko to …

Zakaj si sploh to storil?

Zakaj nisi raje …

ciljna Kaj ž eliš? Kako to lahko 

dosež eš?

problemska Kaj je narobe? Zakaj je tako? Kdo je kriv?



Kako je Plenarni razmislek

Zakaj še nisi naredil dogovorjenega? Kaj je vplivalo na to, da ti še ni uspelo 

narediti dogovorjenega?

Kaj se je potem zgodilo? Kaj ti je pa ona odgovorila?

Kaj si pri tem začutil? Gotovo si pri tem začutil žalost?

Ali je bila to jeza ali strah? Kaj je bilo to?

Kako si lahko zamudil takšno priložnost? Kdaj se bo ta priložnost spet ponudila?

Kako bi to lahko naredil drugače? A ne bi bilo bolje to narediti tako, da …



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje (spremljanje, dober stik)

• Aktivno poslušanje, molčanje (in obzirno 

prekinjanje)

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Temeljne veščine KP: SPODBUJANJE AKCIJE



GROW model 



Model GROW 



Temeljne veščine kolegialnega podpiranja

• Ustvarjanje zaupanja in varne klime

• Opazovanje (spremljanje, dober stik)

• Aktivno poslušanje, molčanje (in obzirno 

prekinjanje)

• Zastavljanje močnih vprašanj

• Spodbujanje akcijske naravnanosti

• Spodbujanje refleksije



Refleksija s pomočjo Diltsove piramide

Spoštovani!

Dobrodošli v spletni učilnici predmeta šport.

Ključ za vstop je: preskok

Prijazen pozdrav,

Nives



KONSTRUKTIVNA POVRATNA INFORMACIJA



Povratna informacija – delo v paruOgled videa: 2 povratni informaciji 

•Kaj je bilo značilno za prvo?

•Kaj za drugo?

•V čem je ključna razlika?

•Katero je oseba lažje sprejela, iz katere se je več 

naučila, na osnovi katere bo lažje napredovala?



Povratna informacija – delo v paruRazmislek v 2: 

•Katera povratna informacija vas razjezi, spravi v 

obrambo, prizadene ... – spomnite se primerov

•Katero povratno informacijo lahko sprejmete? Katera 

vas spodbudi k izboljševanju?

•Kakšne so značilnosti dobre povratne informacije?



Učinkovita povratna informacija:ormacije

• Dana v pravem trenutku in s  pozitivno namero, z željo 

spodbuditi k izboljšanju

• Temelječa na navajanju dejstev ali opisu vedenja, ne na 

navajanju osebnostnih značilnosti

• Konstruktivna, spodbudna in uporabna

• Opisna in ne ocenjujoča

• Specifična in ne splošna

• V pravem trenutku

• „Sendvič“



Vš eč mi je bilo, kako si se osredotočil na nastop

Nekatere udeležence je zmotilo, ker si takoj začel s predavanjem. 

Morda bi pomagalo, če bi se naslednjič najprej predstavil im uporabil zanimiv 

primer

Se je pa vsekakor videlo, kako obvladaš  temo!



Vš eč sta mi tvoja zagnanost in veselje, s katero se lotevaš  priprave slaš čic.

So pa slaš čice občutljivi izdelki, kjer se vsako najmanjš e odstopanje 

od recepta pozna v okusu. Tako je danes tale krema bolj sladka, kot bi morala 

biti. Prosim, natančno preveri količino sestavin.

Drugače pa vidim, kako hitro napreduješ  pri delu. Vsak dan se pozna, s 

takš nim tempom boš  kmalu pripravljal same odlične slaš čice. 





REFLEKSIJA O OPAZOVANJU Z VIDEOM



UPORABA VIDEA ZA KOLEG. PODPIRANJE



Video coaching in „video klub“
“Vprašanja pri roki”:

Kaj želiš raziskati? Kateri izsek videa?

Kaj vidiš?

Kaj si tu občutil / razmišljal / delal / želel?

Kaj so občutili / razmišljali / delati / želeli učenci?

Kaj bi želel narediti drugače? 

Kako? Kdaj? 



Video coaching in „video klub“Značilnosti uporabe videa za kolegialno podpiranje:

•ni za presojanje/ocenjevanje, ampak podpora pri prof. učenju

•je podpiranje 2. pri njegovem lastnem raziskovanju, ne svetovanje

•cilj je zato oseben (lastništvo), ne standardi/pričakovanja/cilji drugih

•terja čas (če je časa malo, raje 2.)

•temelji na evidencah ne na interpretacijah:  „kje se to vidi na videu“

•predpostavlja pripravljenost na refleksijo

•temelji na dialogu: kako te lahko varno podprem v raziskovanju

•ni potrebno vsebinsko znanje (npr. predmeta), ampak fokus na proces



Video coaching in „video klub“
Etični vidiki

•učitelj se mora strinjati in videti korist (za svoj razvoj)

•posnetek je izključna osebna last

•posnetek služi izključno kot opora za kolegialno podpiranje oz. za 

njegovo lastno raziskovanje in ne za druge namene!

•zagotovljena mora biti varnost in zaupnost (z refleksijo tega, kako se 

počutimo, če smo snemani)

•ne gre za reprezentativnost/idealnost, ampak za razvoj in učenje



Video coaching in „video klub“
Tehnični vidiki

•pomembno je zajeti potek pouka, ne tehnični vidiki

•minimalne tehnične zahteve: dobra osvetlitev (stran od okna ali 

zavese), dober zvok (lahko dodatno ozvočenje učitelja), dobra pozicija 

(zajame učitelja, učence, dinamiko, interakcije …, npr. s strani od zadaj)

•snema lahko opazovalec, stacionarna kamera ali učenec

•„poštenost“ snemanja: da se ujame celoto, ravnovesje -+, ne 

enostranski poudarki

•„manj je več“ - poudarek je na refleksiji 1-3 poudarkov, ne vseh detajlih



DOMAČA NALOGA do 16.5.2017

V timu naredite:

• (1kratek posnetek izseka pouka) in 

• 1-2 posnetka kolegialnega podpiranja 



KONSTRUKTIVNA POVRATNA INFORMACIJA


