
programov nadaljnega izobraževanja

in usposabljanja strokovnih delavcev

v vzgoji in izobraževanju

za šolsko leto 2012/13





Spoštovani uporabniki kataloga!

Z veseljem ugotavljamo, da Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju na svetovnem spletu koristno uporabljate. Da bi vam še bolj približali njegovo uporabo, 

se trudimo upoštevati vaše namige in pripombe glede funkcionalnosti programa, in upamo, da nam uspeva.

Poenostavljeno iskanje programov in možnost tiskanja prijavnice sta funkciji programa, ki ju uspešno 

uporabljate. Le-to je povezano tudi z obveznim elektronskim izpolnjevanjem evalvacijskega vprašalnika, ki je s 

tem šolskim letom posodobljen in dopolnjen. Elektronsko izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika je koristno 

predvsem za nadgradnjo in načrtovanje sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju, saj na ta način udeleženci neposredno posredujete ministrstvu svoje mnenje glede 

posameznih programov. To nam je posebej v pomoč pri načrtovanju in objavljanju programov za naslednje 

šolsko leto.

V veliki meri že uporabljate prednosti elektronskega prijavljanja udeležencev, ki je dostopno vsem ravnateljem, 

ki imajo certifikatni dostop do Portala Ministrstva za šolstvo in šport. Na ta način ni potrebno izpolnjevati 

obrazcev prijavnice in je pošiljati po pošti, ampak se prijava neposredno zabeleži v bazo programa, ki je na voljo 

izvajalcu programa. 

V katalogu so za šolsko leto 2011/12 objavljeni posodobitveni programi (PSD), ki so prvenstveno namenjeni 

posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje 

novosti v vzgojno-izobraževalno delo in prenovljeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (IZP), s katerimi lahko pridobite dodatno usposobljenost za vzgojno-izobraževalno delo. 

Zavedamo se, da se je v množici ponudb in zahtev za izobraževanje včasih težko znajti in poiskati pravo 

informacijo, pa tudi, da je Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2011/12 le ena izmed mnogih možnosti nadaljnjega izobraževanja. 

Želimo, da bi v naboru objavljenih programov našli tiste, ki bodo prispevali k vašemu profesionalnemu razvoju, 

zadovoljili vaše potrebe po strokovni in osebni rasti in pripomogli k večjemu zadovoljstvu pri vašem 

vzgojno-izobraževalnem delu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, junij 2012





IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 01.: Predżolska vzgoja / 01.: predżolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predżolskih 

otrok

IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

01.: Predżolska vzgoja

5



IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 01.: Predżolska vzgoja / 01.: predżolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predżolskih 

otrok

01.: predżolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predżolskih otrok

(IZP) 5. IZP

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 500 1Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 10,5 (strnjeno)

gre, greger, gergerKoordinator:

02001

GrgCiljna skupina:

RgrgrCilji:

Predavatelji in teme:

• Vcxxcvbxcvb - Mahne Ada ,5 D

Obveznosti: Eger

Pogoji: Ergreg

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

110.9.2011 10.9.2011 - 10.9.2011

Ljubljana8.12.2011 15.12.2011 - 20.12.2011

GergOpombe:

TEST2

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33 1Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 138 (strnjeno)

egergerg, ergre, ergergKoordinator:

02001

GrgrgCiljna skupina:

RegerCilji:

Predavatelji in teme:

• Sss - Mahne Ada 8 D, E

Obveznosti: Erg

Pogoji: Gregr

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Ljubljana19.9.2011 19.9.2011 - 19.9.2011

Kranj8.12.2011 22.12.2011 - 25.12.2011

RegergreOpombe:
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 02.: Tuji jezik / 02. : drugo

02.: Tuji jezik
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 02.: Tuji jezik / 02. : drugo

02. : drugo

(IZP) TEST, KI BI MORAL IMETI ŠTEVILKO 3 (IZP)

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 500 2Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 11 (strnjeno)

erger, erg, eggrKoordinator:

02001

GrgergCilji:

Predavatelji in teme:

•

Obveznosti: Erg

Pogoji: Erger

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Ljubljana15.6.2012 20.6.2012 - 30.6.2012

ErgergOpombe:
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 04.: Rażunalniżtvo in informatika / 01.: izpopolnjevanje iz rażunalniżtva in informatike

04.: Rażunalniżtvo in informatika
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 04.: Rażunalniżtvo in informatika / 01.: izpopolnjevanje iz rażunalniżtva in informatike

01.: izpopolnjevanje iz rażunalniżtva in informatike

ŻTUDIJSKI PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA IZ RAŻUNALNIŻTVA IN INFORMATIKE - ŻPIRI

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA 19, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33 1Št. programa:

Št. ur:

mag. Matija Lokar, 01 4766-673, Matija.Lokar@fmf.uni-lj.siKoordinator:

01008

Gimnazijski użitelji informatike,  użitelji izbirnih predmetov s podrożja rażunalniżtva v Oż in 

rażunalniżarji, organizatorji informacijske dejavnosti (ROID)  v Oż.
Ciljna skupina:

Udeleżencem żelimo dati żiroko pregledno znanje osnov informatike in rażunalniżtva. 

Pomemben cilj je zagotavljanje kontinuitete na podrożju izobrażevanja visoko usposobljenih 

kadrov, ki bodo potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes że ne poznamo, in ki bodo 

sposobni nadaljevati in żiriti pedagożko in inovativno dejavnost na podrożju rażunalniżtva in 

informacijske tehnologije.

Cilji:

Predavatelji in teme:

• Osnove operacijskih sistemov in omreżij - skupno  - dr. Andrej Bauer , 30 P, LV

• Osnove programiranja - skupno   - dr. Martin Juvan , mag. Martija Lokar 45 P, LV

• Programski jeziki - poużevanje   - dr. Martin Juvan , mag. Matija Lokar 60 P, LV

• Użna gradiva na spletu - skupno   - dr. Bor Plestenjak , dr. Matjaż Zaverżnik 45 P, LV

• Podatkovne strukture in algoritmi - poużevanje -  , mag. Matija Lokar 60 P, LV

• Programska oprema pri pouku - skupno    - dr. Tomaż Pisanski , dr. Iztok Kavkler 60 P, LV

•  Użenje z rażunalnikom - skupno   - dr. Vladimir batagelj , dr. Primoż Lukżiż 45 P, LV

• Didaktika rażunalniżtva in informatike - poużevanje - dr. Vladimir batagelj , dr. Matjaż Zaverżnik 60 P, LV

• Praktikum iz sistemske programske opreme - ROID   -  , dr. Boris Horvat 60 P, LV

• Spletni streżniki - ROID  - dr. Bor Plestenjak , dr. Boris Horvat 60 P, LV

• Priprava użnih gradiv - ROID - dr. Vladimir batagelj , dr. Iztok Kavkler 60 P, LV

Obveznosti: Za dokonżanje predlaganega żtudija mora żtudent opraviti vse izpite in druge żtudijske obveznosti v 

obsegu 35 kreditnih tożk.

Pogoji: V program se lahko vpiże, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po żtudijskih programih najmanj prve stopnje 

ali enakovredno izobrażevanje v tujini.

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Slużatelji z opravljenim izpopolnjevanjem bodo usposobljeni za delo na podrożju poużevanja in  za 

svetovalno delo na podrożju rażunalniżkih in informacijsko komunikacijskih tehnologij. Veż informacij 

je na naslovu http:\\spiri.fmf.uni-lj.si

Opombe:
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 06.: Pedagożko andragożka izobrazba / 01.: pedagożko-andragożka izobrazba za użitelje v 

osnovnem in srednjem żolstvu

06.: Pedagożko andragożka izobrazba
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 06.: Pedagożko andragożka izobrazba / 01.: pedagożko-andragożka izobrazba za użitelje v 

osnovnem in srednjem żolstvu

01.: pedagożko-andragożka izobrazba za użitelje v osnovnem in srednjem żolstvu

PEDAGOŻKO-ANDRAGOŻKO IZOBRAŻEVANJE

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŻKA FAKULTETA, KARDELJEVA PLOŻŻAD 016, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33 1Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 20840 (strnjeno)

dr. Cveta Razdevżek Pużko, izr.prof., 01/5892 328, 01/5892-348, 01/5892-229, Fax: 5347-997, Koordinator:

01001

Diplomanti razliżnih żtudijskih programov, ki niso vkljużevali pedagożkih, psiholożkih, 

andragożkih,  didaktiżnih in specialno didaktiżnih vsebin, ki so potrebne za uspeżno delovanje na 

podrożju VIZ.

Ciljna skupina:

Temeljni cilj programa je (na zaporedni nażin) nadgraditi nepedagożko strokovno ali  

univerzitetno izobrazbo kandidatov  s pedagożko-psiholożkim, specialno-didaktiżnim in 

praktiżno-pedagożkim znanjem; omogożiti integracijo tega znanja s predmetno vsebinskim 

znanjem, ki so ga kandidati pridobili v predhodnem żtudiju ter zagotoviti preizkużanje tako 

integriranega znanja v praktiżnih pedagożkih situacijah.

Cilji:

Predavatelji in teme:

• PEDAGOGIKA -  , Test Janez 60 P, SE, V

• PEDAGOżKA METODOLOGIJA - 60 P, SE, V

• DIDAKTIKA - 75 P, SE, V

• RAZVOJNA IN PEDAGOżKA PSIHOLOGIJA - 105 P, SE, 

• ANDRAGOGIKA - 45 P, SE

• SOCIOLOGIJA VZGOJE - 60 P, SE

• FILOZOFIJA EDUKACIJE - 60 P, SE

• INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAżEVANJE - 60 P, V

• DIDAKTIKA STROKE Z IKT IN PRAKTIżNIM PEDAGOżKIM USPOSABLJANJEM - 180 P, SE, 

• PEDAGOżKA PRAKSA - 15 V

• IZBIRNI PREDMET iz nabora PeF UL (iz nabora izbirnih predmetov, ki ni bilo predmet njihovega 

predhodnega żtudija) -

60 P, SE

• PROSTI IZBIRNI PREDMET iz nabora PeF ali UL (med izbirnimi predmeti PeF UL in UL, vendar 

ob tem ne morejo uveljavljati predmetov, ki jih je że opravil v svojem predhodnem żtudiju) -

60 P, SE

Obveznosti: Za dokonżanje żtudija mora udeleżenec/ka opraviti vse obveznosti, predpisane z użnimi nażrti.

Pogoji: V żtudijski program za izpopolnjevanje se lahko vpiżejo:

- diplomanti nepedagożkih żtudijskih programov, 

- kandidati, ki so konżali enakovredno izobrażevanje v tujini.

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

V primeru, da bo potrebno  sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so 

zaposleni  na podrożju vzgoje in izobrażevanja.

żtudijski program se praviloma izvaja kot izredni żtudij, ob koncu tedna (petek,sobota), po dogovoru 

tudi med tednom.Izvedba ne bo obsegala veż kot 600KU.

Opombe:

PEDAGOŻKO-ANDRAGOŻKO IZOBRAŻEVANJE

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO, KOROŻKA C. 160, 2000 

Št. izvajalca: Št. točk: 33 1Št. programa:

Št. ur:

mag. Andreja żpernjak, 02 2293 838; 02 2518 180, andreja.spernjak@uni-mb.siKoordinator:

01020

Izpopolnjevanje je namenjeno kandidatom, ki potrebujejo pedagożko andragożko izobrazbo za 

poużevanje v osnovni in/ali srednji żoli.
Ciljna skupina:
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 06.: Pedagożko andragożka izobrazba / 01.: pedagożko-andragożka izobrazba za użitelje v 

osnovnem in srednjem żolstvu

Diplomanti visokożolskih programov pridobijo temeljno psiholożko, pedagożko in didaktiżno 

znanje ter razvijejo spretnosti in sposobnosti za izvajanje vzgojno-izobrażevalnega procesa v 

osnovnem in srednjem izobrażevanju. S tem si pridobijo pedagożko andragożko izobrazbo, ki jo 

po 100. żlenu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrażevanja morajo imeti (Ur. l. 

RS żt. 16/2007).

Cilji:

Predavatelji in teme:

• Pedagogika - dr. Majda Pżunder 60 P, SE, 

• Predmetna didaktika  - 180 P, LV, 

• Pedagożka praksa - 30 LV, SV

• Psihologija razvoja in użenja - dr. Nobert Jaużovec 60 P, SE, 

• Didaktika - dr. Milena Ivanuż Grmek 60 P, SE, 

• Izbirni predmet - 90 P, LV

• Izobrażevanje odraslih - dr. Majda Pżunder 45 P, SE

Obveznosti: Pogoj za dokonżanje żtudija oz. izobrażevanja so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh 

predmetih po predmetniku, z zbranimi najmanj 60 ECTS.

Pogoji: V program se lahko vpiżejo kandidati, ki zadostujejo razpisnim pogojem zapisanim v akreditacijski vlogi 

programa za izpopolnjevanje.

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

V primeru prevelikega żtevila prijav, bodo v program prednostno vkljużeni udeleżenci s podrożja 

vzgoje in izobrażevanja na kar nas zavezuje 6. żlen Pogodbe o izvajanju, financiranju in sofinanciranju 

programov izpopolnjevanja izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobrażevanju RS.

Opombe:

PEDAGOŻKO-ANDRAGOŻKO IZOBRAŻEVANJE

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, KOROŻKA C. 160, 2000 MARIBOR

Št. izvajalca: Št. točk: 33 1Št. programa:

Št. ur:

Jożica Slana, 02 22 93 783, jozica.slana@uni-mb.siKoordinator:

01019

Diplomanti nepedagożkih żtudijskih programov druge stopnje, diplomanti nepedagożkih 

żtudijskih programov prve stopnje
Ciljna skupina:

Diplomanti nepedagożkih żtudijskih programov pridobijo temeljno psiholożko, pedagożko, 

andragożko in didaktiżno znanje ter razvijejo temeljne spretnosti in veżżine za izvajanje vzgojno - 

izobrażevalnega procesa v osnovnem in srednjem izobrażevanju oziroma drugih vzgojno - 

izobrażevalnih organizacijah, ki izvajajo izobrażevalni proces. S tem si pridobijo pedagożko in 

pedagożko - andragożko izobrazbo, ki jo morajo imeti po dolożilih Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobrażevanja.

Cilji:

Predavatelji in teme:

• Psihologija użenja in razvoj mladostnika - Norbert Jaużovec 75 P, LV, 

• Pedagogika  - Majda Pżunder 60 P, LV, 

• Andragogika - Majda Pżunder 45 P, SV

• Didaktika - Martin Kramar 75 P, LV, 

• Delo z otroki s posebnimi potrebami - Majda Schmidt 45 P, SV

• Predmetna didaktika - Marina Tavżar Krajnc, Marija Javornik Kreżiż , Marija Javornik Kreżiż, 

Marina Tavżar Krajnc , Marija Javornik Kreżiż , Marina Tavżar Krajnc

120 P, LV, 

• Uvajalni interdisciplinarni praktikum  - Izvajalec posameznega predmeta , Izvajalec 

posameznega predmet

90 LV, SV

• Pedagożki praktikum - Marina Tavżar Krajnc, Marija Javornik Kreżiż 15 LV

• Izbirni predmet s skupine fakultetne liste  - izvajalec za predmet 1 , izvajalec za predmet 2 , 

izvajalec za predmet 4 ,

180 P, SE

Obveznosti: Udeleżenci opravljajo obveznosti po programih posameznih użnih enot.
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 06.: Pedagożko andragożka izobrazba / 01.: pedagożko-andragożka izobrazba za użitelje v 

osnovnem in srednjem żolstvu

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Ljubljana12.10.2011 12.10.2011 - 12.10.2011

Izpopolnjevanje zakljużi, kdor je opravil vse s żtudijskim programom dolożene obveznosti in je zbral 

najmanj 60 ECTS. Didaktike predmeta, ki se izvajajo na oddelkih Filozofske fakultete, izvajajo 

habilitirani predavatelji na oddeklih za posamezna predmetna podrożja.

Opombe:

PEDAGOŻKO-ANDRAGOŻKO IZOBRAŻEVANJE

UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŻKA FAKULTETA, KOROŻKA CESTA 160, 2000 MARIBOR

Št. izvajalca: Št. točk: 55 1Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 10630 (strnjeno)

Andreja żiżko, 02 22 93 858, fax:02 22 93 760, andreja.zisko@uni-mb.siKoordinator:

01002

Diplomanti nepedagożkih żtudijskih programov prve in druge bolonjske stopnje oz. diplomanti 

żtudijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve in druge bolonjske stopnje.
Ciljna skupina:

Program omogoża diplomantom żtudijskih programov pridobitev temeljnega, 

pedagożko-psiholożkega, andragożkega in didaktiżnega znanja. Prispeva k razvoju temeljnih 

spretnosti n veżżin, ki so potrebne za uspeżno izvajanje pedagożkega procesa v osnovnem in 

srednjem izobrażevanju ter v drugih vzgojno-izobrażevalnih organizacijah, ki izvajajo 

vzgojno-izobrażevalni proces.

Cilji:

Predavatelji in teme:

• Pedagogika - 60 P, SE

• Andragogika za użitelje - red. prof. dr. Ana Krajnc 60 P, SE

• Psihologija za użitelje - doc. dr. Katja Kożir 75 P, LV, 

• Didaktika - red. prof. dr. Milena Ivanuż Grmek 75 P, LV, 

• Predmetna didaktika - red. prof. dr. Samo Fożnariż ter habilitirani sod. za posamezna pred. 

podrożja

120 P, LV, 

• Uvajalna praksa - 60 LV, SE

• Pedagożka praksa - red. prof. dr. Samo Fożnariż ter habilitirani sod. za posamezna pred. 

podrożja

60 LV, SE

• Izbirni predmeti - Izvajalc glede na izbran predmet 120 P, SE, 

Obveznosti: Pisni ali ustni izpit pri posameznem predmetu. Izdelava seminarskih in projektnih nalog. Opravljen 

użni nastop ter izdelana vsa potrebna porożila v zvezi s pedagożko prakso.

Pogoji: Konżan żtudijski program prve ali druge bolonjske stopnje oz. doseżena raven izobrazbe pridobljene po 

żtudijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge bolonjske stopnje.

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

LJ31.3.2012 7.4.2012 - 14.4.2012

Kandidati zakljużijo izobrażevanje, ko izpolnijo vse s żtudijskim programom predvidene obveznosti in 

tako skupno zberejo najmanj 60 KT.
Opombe:

Najvišja dovoljena kotizacija: 60,00 EUR
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 09.: Drugi programi izpopolnjevanja / 01.: Osnove visokożolske didaktike

09.: Drugi programi izpopolnjevanja
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IZP: Programi za izpopolnjevanje izobrazbe / 09.: Drugi programi izpopolnjevanja / 01.: Osnove visokożolske didaktike

01.: Osnove visokożolske didaktike

TEST, KI MORA IMETI ŠT. 2

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33

Št. ur: Št. udeležencev: 40180 (strnjeno)

erg, erg, gergerKoordinator:

02001

GrgCiljna skupina:

RgergrCilji:

Predavatelji in teme:

• Vsebina - Polak Alenka 1 D

Obveznosti: Greg

Pogoji: Reger

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Nekje10.9.2011 10.9.2011 - 10.9.2011

ErgregOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 01.: 

Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah

PSD: Posodobitveni programi

01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni 

predmeti v srednjih żolah
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PSD: Posodobitveni programi / 01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 01.: 

Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah

01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v 

srednjih żolah
ALJOŠA

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŻEVANJE, OB ŻELEZNICI 16, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 30 4Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 3012 (strnjeno)

trhtr, trhtr, trhtrhtrKoordinator:

02002

ThrCiljna skupina:

HtrhtrCilji:

Predavatelji in teme:

• Testna vsebina - Mahne Ada 11 D

Obveznosti: Thh

Pogoji: Trhtr

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

LJ23.9.2011 23.9.2011 - 25.9.2011

TrhtrOpombe:

TEST KOPIRANJA

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 30 1Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 11 (strnjeno)

02001

SksksksCiljna skupina:

CccccCilji:

Predavatelji in teme:

• Dddd - Mahne Ada 1 D

Obveznosti: Oooooo

Pogoji: Pppppp

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

dddd10.11.2011 10.11.2011 - 10.11.2011

OoooooOpombe:

TEST NOVE EVALVACIJE

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33

Št. ur: Št. udeležencev: 104 (strnjeno)

02001

TestCiljna skupina:

TestCilji:
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PSD: Posodobitveni programi / 01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 01.: 

Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah

Predavatelji in teme:

• Test - Vrezec Al, Mahne Ada 10 D

Obveznosti: Test

Pogoji: Test

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Ljubljana12.10.2011 12.10.2011 - 12.10.2011

TestOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 02.: 

italijanżżina

02.: italijanżżina

TEST KOPIRANJA PREDLOGA

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 30 3Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 1510 (strnjeno)

rgreg, greg, ergergKoordinator:

02001

GrgCiljna skupina:

GergrCilji:

Predavatelji in teme:

•

Obveznosti: Ger

Pogoji: Rgreg

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

GergergOpombe:

TEST, KI BI MORAL IMETI ŠTEVILKO 5

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 0 2Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 11 (strnjeno)

htrh, trhtrh, trhtrhtrKoordinator:

02001

GhhtCiljna skupina:

HthCilji:

Predavatelji in teme:

•

Obveznosti: Trhtr

Pogoji: Htrhtrh

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

HtrhtrOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 02.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 03.: 

zdravstvena vzgoja

02.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni 

predmeti v srednjih żolah
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PSD: Posodobitveni programi / 02.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v srednjih żolah / 03.: 

zdravstvena vzgoja

03.: zdravstvena vzgoja

PORIS TEST

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 33

Št. ur: Št. udeležencev: 122 (strnjeno)

gerg, ergerg, grgergKoordinator:

02001

GrgrCiljna skupina:

GergreCilji:

Predavatelji in teme:

•  nmgmg - Mahne Ada 1 D

• Rtreter - 1

Obveznosti: Erg

Pogoji: Rger

Število izpeljav: 2 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Koper10.9.2011 12.9.2011 - 12.9.2011

LJ6.10.2011 6.10.2011 - 6.10.2011

ErgergOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 03.: Strokovno-teoretiżna podrożja v srednjem in viżjem izobrażevanju predmeti v srednjih żolahh / 02.: 

tehniżka gimnazija

03.: Strokovno-teoretiżna podrożja v srednjem in viżjem izobrażevanju 

predmeti v srednjih żolahh
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PSD: Posodobitveni programi / 03.: Strokovno-teoretiżna podrożja v srednjem in viżjem izobrażevanju predmeti v srednjih żolahh / 02.: 

tehniżka gimnazija

02.: tehniżka gimnazija

XCVBXCVB

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 0,50 4Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 3311 (strnjeno)

asdf, adf, asdfKoordinator:

02001

AsdfCiljna skupina:

AdsfCilji:

Predavatelji in teme:

• Dgrr - Holcar Ada 10 D

Obveznosti: Adsf

Pogoji: Asdf

Število izpeljav: Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

AdsfOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 07.: Glasbeno żolstvo / 02.: predżolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica

07.: Glasbeno żolstvo

25



PSD: Posodobitveni programi / 07.: Glasbeno żolstvo / 02.: predżolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica

02.: predżolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica

TEST, KI MORA IMETI ŠT. 4

ZAVOD RS ZA ŻOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA

Št. izvajalca: Št. točk: 0 5Št. programa:

Št. ur: Št. udeležencev: 720 (strnjeno)

htrhtr, htrh, trhtrhtrhKoordinator:

02001

HtrhCiljna skupina:

TrhtrhtrCilji:

Predavatelji in teme:

• Nova vsebina - Nov Predavatelj, Polak Alenka 3 D, E

Obveznosti: Htrh

Pogoji: Trhtr

Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe

Ljubljana20.10.2011 20.11.2011 - 20.11.2011

TrhtrhOpombe:
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PSD: Posodobitveni programi / 07.: Glasbeno żolstvo / 02.: predżolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica

Kazalo

 IZP: PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE 5

 01.: Predżolska vzgoja 5

  01.: predżolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predżolskih otrok 6

    (IZP) 5. IZP 6

    TEST2 6

 02.: Tuji jezik 7

  02. : drugo 8

    (IZP) TEST, KI BI MORAL IMETI ŠTEVILKO 3 (IZP) 8
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  01.: izpopolnjevanje iz rażunalniżtva in informatike 10

    ŻTUDIJSKI PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA IZ RAŻUNALNIŻTVA IN INFORMATIKE - ŻPIR. 10

 06.: Pedagożko andragożka izobrazba 11
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 02.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih żolah in splożnoizobrażevalni predmeti v sred. 21

  03.: zdravstvena vzgoja 22

    PORIS TEST 22

 03.: Strokovno-teoretiżna podrożja v srednjem in viżjem izobrażevanju predmeti v srednjih. 23
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