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ERASMUS+ PROJEKT  
MREŽENJE EVROPSKIH ŠOL V 

UČILNICI BREZ MEJA 
 
 
Naslov seminarja: Coaching in the Classroom 
Datum udeležbe: 25. - 3 1. 7. 2022 
Kraj: Heraclion, Kreta, Grčija 

Organizator izobraževanja: Erasmuslearn Training Center 

Izvajalec: Kostis Flouris  

 

 
 Izobraževanja, ki je potekalo zadnji 
teden julija 2022, se je udeležila 
Tanja Sambolec in se je izvajalo na 
sedežu Lifelong Learning Centra v 
Heraclionu na Kreti.  
 
Izobraževanje je bilo osredotočeno 
zagotoviti tečajnikom ključne veščine 
coachinga ter jim dati jasen vpogled 
in razumevanje dinamike, ki se 
dogaja med ljudmi. Njegov glavni 
namen je ustvariti pedagogiko, ki 

zagotavlja globoko učenje, spodbuja odpornost in ustvarja reflektivne in neodvisne 
učence s pomočjo coachinga v učilnici. Tečajniki se naučijo spraševati za 
razumevanje in empatijo.  
  
V uvodnem delu seminarja so potekale dejavnosti za »prebijanje ledu« med katerimi 
smo se udeleženci med seboj spoznali in navezali stike. Udeležencem iz Poljske, 
Hrvaške, Slovenije, Italije, Madžarske, Španije in Portugalske ter vodji Amaliji Niniraki 
sem predstavila našo šolo, kraj in državo ter različne Erasmus+ in ostale projekte, ki 
jih izvajamo na naši šoli. Prav tako so se s svojimi zanimivimi predstavitvami 
predstavili tudi ostali udeleženci izobraževanja. 
 
V naslednjih dneh je delo potekalo zelo aktivno v obliki delavnic.  

 Ogled zgodovinskega središča Herakliona 

 Obisk info točke občine Heraklion za informacije o Kreti. 

 Dejavnosti team 
buildinga. 

 Vhod v komunikacijski 
proces in vrednote team 
buildinga. 

 Izboljšanje osebnih in 
socialnih veščin skozi 
izkustvene aktivnosti za 
razvoj pozitivnega okolja 
v razredu 
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 Razvijanje čustvene inteligence in 
veščin za razumevanje drugih 
ljudi: aktivno poslušanje in 
empatija. 

 Poslušanje in spraševanje za 
razvoj pozitivnega okolja v 
razredu. 

 Ustvarjanje in vzdrževanje 
visokokakovostnih povezav v šoli 
in razredu. 

 Učitelj kot trener: spodbujanje 
občutka lastne vrednosti in samomotivacije učencev.  

 Razvoj globljega razumevanja, kako lahko prožni in pristni odnosi vplivajo na 
učne rezultate in obvladovanje konfliktov. 

 Večerja v tradicionalni mestni 
restavraciji “The Courtyard of Defkalion, ki 
se nahaja na trgu za zgodovinskim 
muzejem mesta. 

 Načela coachinga / Okvir šolskega 
coachinga 

 Vzpostavitev coaching pedagogike v 
učilnici. 

 Razumevanje potreb učiteljev in 
učencev 

 Zavedanje prednosti in ovir. 

 Razmišljanje o razvoju odpornosti. 
Obvladovanje virov, ravnanje s stresnimi 
dogodki. 

 Strategije čuječnosti in sprejemanja. 

 Vzbujanje pozitivnih čustev. 

 VAK - Teorija več inteligenc 
 

 
 
Ob zaključku seminarja smo udeleženci 
prejeli gradivo, ki ga bomo lahko uporabili 
pri nadaljnjem izobraževanju in potrdila o 
udeležbi. 
 
 
Zapisala: Tanja Sambolec 


