Spoštovani uporabniki kataloga!
Letos drugikrat objavljamo programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju na svetovnem spletu. Nova oblika objave nabora programov omogoča iskanje po
programskih sklopih oz. vrstah programov, po tematskih sklopih oz. temah (področjih), po izvajalcih in
pri programih za učiteljske zbore tudi po ciljnih skupinah (vrtci, osnovne šole itd.).
V š.l. 2005/06 bomo uresničili še nekatere novosti iz novega sistema nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki imajo podlago v
Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(Ur.l. RS, št. 64/04). Našli ga boste na naslovu www.mszs.si/slo/solstvo/kadri/spopolnjevanje.asp
V nadaljevanju vam želimo predstaviti, katere vrste oz. sklope programov boste letos lahko izbirali.
Tako kot doslej so v nabor programov vključeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP). To so
programi, ki se po svoji naravi razlikujejo od vseh drugih programov v sistemu. So ena od vrst
visokošolskih študijskih programov in dajejo novo kvalifikacijo. Strokovni delavec, ki opravi tak
program, ima ustrezno izobrazbo za poučevanje določenega predmeta oz. za opravljanje določenega VI
dela.
Predpisani programi (PRP) so programi, ki so navedeni v prilogah k pravilnikom oz. odredbam o
smereh izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in imajo status prednostnih programov,
saj so namenjeni usposabljanju strokovnih delavcev za doseganje ciljev novih učnih načrtov oz. katalogov
znanja in izpitnih katalogov v novih izobraževalnih programih. Programe so pripravile nacionalne
komisije za prenovo programov izobraževanja oz. strokovna telesa, ki so te komisije nasledila. Učiteljem,
ki so se v preteklih šolskih letih že usposabljali po primerljivih programih posameznih izvajalcev
(fakultet, javnih zavodov…), so ti programi priznani kot opravljen predpisani program. Kateri programi iz
prejšnjih let štejejo kot priznan predpisan program, je razvidno iz seznama, ki ga boste našli na spletni
strani programa KATIS.
Posodobitveni programi (PSD) so programi, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega
oz. strokovnega znanja. Poleg tega usposabljajo za izvajanje kurikularnih in sistemskih novosti in za
izvajanje novih programov, učnih načrtov oz. katalogov znanj, za katere usposabljanje ni zagotovljeno že
s programi za izpopolnjevanje izobrazbe ali predpisanimi programi.
Programi za učiteljske zbore (UZB) so bili razpisani v lanskem šolskem letu. Za šolsko leto 2005/06
ostaja ponudba teh programov enaka. Teme za programe odražajo skupne izobraževalne potrebe vseh
strokovnih delavcev posameznega VI zavoda, ne glede na njihovo smer izobrazbe oz. predmet, ki ga
poučujejo ali VI delo, ki ga opravljajo. Programi se izvajajo v VI zavodu. Program in izvajalca izbere in
naroči vodstvo šole in se z njim dogovori za čas izvedbe in za ceno, ki ne sme biti višja od navedene v
objavi, lahko pa je bistveno nižja.
Programi za profesionalni razvoj so bili izbrani na javnem razpisu in so za šolsko leto 2005/06
objavljeni prvikrat. Sredstva za izvajanje teh programov smo zagotovili s pomočjo Evropskih strukturnih
skladov in so za udeležence brezplačni. Programi podpirajo razvoj novega profesionalizma učiteljstva v
skladu z evropskimi usmeritvami.
Zavedamo se, da objava nabora programov ni brez napak. V njej boste verjetno zasledili vrsto tipkarskih
in pravopisnih napak, ki so jih "zagrešili" prijavitelji. Zaradi časovne stiske besedila nismo uspeli
lektorirati, za kar se vam iskreno opravičujemo.

V sklop nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju sodijo
tudi drugi programi, ki niso objavljeni v tem katalogu. To so tematske konference, ki jih VI zavodi še
naprej lahko samostojno organizirajo in izvedejo, potrdila in točke pa v skladu s pravilnikom podeli
ravnatelj VI zavoda. Prav tako so v skladu s pravilnikom priznana tudi izobraževanja v mrežah, kot smo
na kratko poimenovali seminarje za zunanje ocenjevalce, izobraževanja v študijskih skupinah, mentorskih
mrežah in drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev in šol, ki jih organizirajo javni
zavodi in zanje tudi izdajajo potrdila in točke. Informacije o izobraževanjih v mrežah in o programih
računalniškega opismenjevanja, ki tudi sodijo v sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
boste našli na spletnih straneh javnih zavodov, ki jih organizirajo:
Zavod RS za šolstvo

www.zrss.si

Center RS za poklicno izobraževanje

www.cpi.si

Andragoški center RS

www.izobrazevanje.acs.si

Šola za ravnatelje

www.solazaravnatelje.si

Državni izpitni center – RIC

www.ric.si/seminarji

CŠOD

www.csod.si

RO

http://ro.zrsss.si

V novem sistemu smo ohranili tudi možnost, da strokovni delavci pridobijo točke za izobraževanje v
verificiranih programih. Navodila za to, kako pripraviti vlogo za verifikacijo programa, boste našli na
spletni strani ministrstva, in sicer na http://www.mszs.si/slo/solstvo/kadri/spopolnjevanje.asp
Prepričani smo, da boste v naboru objavljenih programov našli programe, ki bodo prispevali k vašemu
profesionalnemu razvoju in zadovoljili vaše potrebe po strokovni in osebni rasti. V novem šolskem letu
vam želimo veliko uspeha pri vzgojno-izobraževalnem delu.
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IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe
IZP / 01. Predšolska vzgoja / 01. Predšolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok

PEDAGOŠKA IZOBRAZBA ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0
Koordinator: mag. Sonja Starc; tel.: 05 66 31 260, fax: 05 66 31 268; referat@pef.upr.si
Št. ur: 210 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Profesorji na določenem strokovnem področju; diplomanti z univ. izobrazbo s področja izobraževanja,
umetnosti, humanističnih ved, družboslovja; diplomanti visoke strokovne izobr. iz socialnega dela.
Cilji: Program je namenjen kandidatom z visokošolsko izobrazbo, ki že delajo ali se nameravajo zaposliti v ustanovah s
predšolskimi otroki kot vzgojitelj predšolskih otrok ali kot vzgojitelji-strokovnjaki za določeno področje. Cilj programa je
usposobiti diplomante določenih visokošolskih programov za delo v vrtcih.
Predavatelji in teme:
• Razvojna in pedagoška psihologija - Marjanca Pergar Kuščer, Simona Prosen, Mojca Juriševič
40 P,S
• Predšolska pedagogika - Tatjana Vonta, Sonja Rutar
40 P,S
• Specialna pedagogika - Božidar Opara
10 P
• Pet (od devetih) metodik po izbiri - Rado Pišot, Bogdana Borota, Vida Medved Udovič, Edvard Majaron, Gordana
100 P,LV
Schmidt, Breda Jontes, Edvard Majaron, Mara Cotič, Claudio Battelli, Nada Turnšek
• Motorika predšolskega otroka - Rado Pišot, Giuliana Jelovčan
20 P,LV
Obveznosti: 9 izpitov(4 izpiti pri obveznih predmetih in 5 izpitov pri izbirnih metodikah), dve seminarski nalogi in pet nastopov (v
okviru metodik).
Pogoji: Če kandidat še ni zaposlen v vrtcu oz. ni bil nikoli zaposlen na delovnem mestu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja,
mora opraviti še 120 ur pedagoške prakse v vrtcu.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
3.10.2005 - 30.6.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 31.305,09 SIT
Opombe: Informacije: http://www.pef.upr.si Udeleženec izbere 5 metodik od 9 in skupaj z obveznimi predmeti opravi 210 ur
programa. V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost kandidati z zaposlitvijo v vrtcu in z višjo povprečno oceno v
dodiplomskem študiju.
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 1: PEDAGOŠKO DELO V 1. RAZREDU S POUDARKOM NA OPISMENJEVANJU V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Nataša Zrimšek, asist. ; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 32 (strnjeno)
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali v prvem
triletju devetletne OŠ.
Cilji: Razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem ponuditi dodatno psihološko in didaktično znanje in
začetnega opismenjevanja, branja in celostne metode učenja, ki bo pripomoglo k bolj kakovostnemu pedagoškemu delu v 1.
razredu ob zgodnejšem všolanju otrok. Strokovno-teoretična izhodišča bodo podprta s predstavitvijo izkušenj iz prakse in z
izkušenjskim učenjem v delavnicah.
Predavatelji in teme:
• PREDBRALNA PRIPRAVLJENOST OTROK - Dr. Dora Jelenc
4P
• KOMUNIKACIJSKI MODEL ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA - Dr. Sonja Pečjak
5P
• MLADINSKA KNJIŽEVNOST: CILJI, VSEBINE IN METODE V 1. RAZREDU - Dr. Igor Saksida, Mag. Marija
6P
Grginič
• KOMUNIKACIJSKI POUK JEZIKA - Mag. Nataša Zrimšek
4P
• CELOSTNA METODA UČENJA (1. in 2. del) - Dr. Breda Kroflič, Vesna Geršak, prof. RP
8D
• POMEN OPISMENJEVANJA ZA OBLIKOVANJE UČENČEVE SAMOPODOBE - Mag. Mojca Juriševič
5P
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.11.2005
13.1.2006 - 28.1.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
25.11.2005
13.1.2006 - 28.1.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
25.11.2005
20.1.2006 - 11.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
25.11.2005
20.1.2006 - 11.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura bo podana na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 2: PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI MLAJŠEGA OTROKA IN POSEBNOSTI DELA V 1. RAZREDU OB
ZGODNEJŠEM VŠOLANJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Marjanca Pergar-Kuščer, doc.; Tel.: 01/5892-317, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Dopolnitev teoretičnega in praktičnega znanja o razvojnih značilnostih in psiholoških potrebah mlajših otrok. V vsebini
programa so zajeti tudi socialni odnosi in problemi avtoritete v vzgoji in značilnosti timskega dela.
Predavatelji in teme:
1
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• RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLAJŠEGA OTROKA IN NJEGOVO ZGODNEJŠE VŠOLANJE - Dr. Marjanca
Pergar Kuščer
• STOPNJA GIBALNE RAZVITOSTI OTROK V PRVEM TRILETJU - Dr. Miran Čuk
• PROBLEMI AVTORITETE V SODOBNI DRUŽBI - Dr. Mojca Peček-Čuk
• PSIHOLOŠKE RAZSEŽNOSTI TIMSKEGA DELA - Dr. Alenka Polak
• VZGOJA ZA EMPATIJO - Mag. Metka Berdajs
• KOMUNIKACIJA Z MLAJŠIMI OTROKI, MOTIVIRANJE IN SPROSTITEV OTROK, SODELOVANJE S STARŠI (učiteljice iz prakse)
• HOSPITACIJE V ŠOLI - VRTCU - Dr. Marjanca Pergar Kuščer
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
10.3.2006 - 25.3.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
10.3.2006 - 25.3.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
7.4.2006 - 22.4.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
7.4.2006 - 22.4.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura bo podana na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/

4P
2P
2P
5P
3D
4D
4H

IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 3: USPOSABLJANJE UČITELJIC IN UČITELJEV TER VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV ZA OPISNO
OCENJEVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Cveta Razdevšek-Pučko, izr.prof.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 26 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Usposobiti učiteljice/učitelje razrednega pouka in vzgojiteljice/vzgojitelje za opisno ocenjevanje v prvem obdobju OŠ.
Predavatelji in teme:
• UTEMELJITEV NAČELA OPISNEGA OCENJEVANJA - Dr. Cveta Razdevšek-Pučko
5P
• PRAKTIČNE IZKUŠNJE Z OPISNIM OCENJEVANJEM - Dr. Cveta Razdevšek-Pučko, (učiteljice iz prakse)
3D
• DELAVNICE usmerjene v posebnosti opisnega ocenjevanja pri posameznih predmetih (obvezna udeležba na
12 D
dveh delavnicah) - Dr. Milena Mileva Blažić, Mag. Nataša Zrimšek, Dr. Tatjana Hodnik-Čadež, Dr. Barbara SicherlKafol, Dr. Darja Skribe-Dimec, Dr. Tonka Tacol, Dr. Vesna Štemberger
• IZKUŠNJE, PROBLEMI, REŠITVE - Dr. Cveta Razdevšek-Pučko, Dr. Milena Mileva Blažić, Dr. Tatjana Hodnik6D
Čadež, Dr. Barbara Sicherl-Kafol, Dr. Darja Skribe-Dimec, Dr. Tonka Tacol, Dr. Vesna Štemberger
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju (na 3 srečanjih od 4) in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
11.11.2005 - 9.6.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
11.11.2005 - 9.6.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
11.11.2005 - 9.6.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
11.11.2005 - 9.6.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura bo podana na seminarju. Program poteka v štirih delih: uvodni del, obvezna udeležba na dveh delavnicah
(od 6 ponujenih) ter zaključni del. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 4: NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN DRUŽBOSLOVJE ZA UČITELJE 1. RAZREDA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2,5
Koordinator: dr. Dušan Krnel, doc. (naravoslovje) dr. Tatjana Hodnik-Čadež, doc. (matematika) dr. Maja Umek, doc.
(družboslovje); Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 40 (v treh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Usposobiti učiteljice/učitelje razrednega pouka in vzgojiteljice/vzgojitelje za poučevanje izbranih vsebin iz naravoslovja,
matematike in družboslovja leto mlajših otrok v 1. razredu.
Predavatelji in teme:
• MOJE TELO - naravoslovje - Dr. Barbara Bajd, Luka Praprotnik
5D
• KAKO GREM IN S ČIM SE VOZIM - naravoslovje - mag. Ana Gostinčar Blagotinšek, Goran Iskrič
3D
• MOJE IGRE IN IGRAČE - naravoslovje - Matjaž Jaklin, Jože Vreže
2 ED
• KAMNI, KAMENČKI, PESEK, VODA - naravoslovje - Dr. Dušan Krnel, Goran Iskrič
3D
• KAJ VEM IN KJE IZVEM - naravoslovje - Dr. Saša A. Glažar, Mag. Iztok Devetak
3D
• OBDELAVA PODATKOV, LOGIKA IN MNOŽICE, ARITMETIKA, GEOMETRIJA IN MERJENJE - matematika 16 P
Dr. Tatjana Hodnik-Čadež
• UČNI NAČRT PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA IN TEMELJNI CILJI - družboslovje - Dr. Maja Umek
1P
• PROSTORSKA IN VSEBINSKA INTEGRACIJA DRUŽBOSLOVJA (primer na temo Dom) - družboslovje - Dr.
1P
Maja Umek
• ZAČETNA KARTOGRAFIJA; METODE POUČEVANJA MLAJŠIH OTROK IN IZDELOVANJE PREPROSTIH
2D
ZEMLJEVIDOV - družboslovje - Dr. Maja Umek, Mojca Pečar
2
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• NEKATERE METODE POUKA DRUŽBOSLOVJA V PRVEM TRILETJU: praviljica, fotografije, da nam bo skupaj
2D
lepše - družboslovje - Dr. Maja Umek, Mojca Pečar
• IZKUŠNJE O DELU ŠESTLETNIKOV PRI SPOZNAVANJU OKOLJA IZ PRVE ROKE - družboslovje - Dr. Maja
2D
Umek, Mojca Pečar
Obveznosti: Pogoji za pridobitev točk so prisotnost na seminarju in izdelava dveh seminarskih nalog (iz 2 področij od 3).
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
23.9.2005 - 22.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
23.9.2005 - 22.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
18.11.2005 - 17.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
18.11.2005 - 17.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seznam literature bodo udeleženci dobili na seminarju. Program je sestavljen iz treh sklopov: naravoslovja (16 ur - 1
točka), matematike (16 ur - 1 točka) in družboslovja (8 ur - 0,5 točke). Informacije na domači spletni strani http://www.pef.unilj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 5: INTEGRIRANI POUK V PRVEM TRILETJU V LUČI SPECIALNIH DIDAKTIK
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Mirko Slosar, izr.prof.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Povezanost specialnih didaktik v celostni učni pristop bistveno pripomore k oblikovanju poučevalnih modelov v
zgodnejšem všolanju otrok.
Predavatelji in teme:
• GLASBENA VZGOJA - Dr. Mirko Slosar
5P
• SLOVENSKI JEZIK - Dr. Vida Medved-Udovič
5P
• LIKOVNA VZGOJA - Dr. Tonka Tacol
5D
• ŠPORTNA VZGOJA - Dr. Vesna Štemberger
5D
• SPOZNAVANJE OKOLJA - Mag. Claudio Battelli
4P
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
22.9.2005 - 22.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
22.9.2005 - 22.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
10.11.2005 - 17.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
10.11.2005 - 17.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seznam literature dobijo udeleženci na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 6: USPOSABLJANJE UČITELJIC(-EV) IN VZGOJITELJIC(-EV) ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: prof.dr. Vinko Skalar, dr. Egidija Novljan; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Senzibilizirati učiteljice in vzgojiteljice za delo z otroki s posebnimi potrebami, ponuditi strategije za socialno integracijo ter
nekatera znanja za organizacijo dela v oddelkih, kjer so integrirani otroci s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• SOCIALNA INTEGRACIJA S POSEBNIMI POTREBAMI - Dr. Vinko Skalar
4P
• SOCIALNA INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE - Dr.
8 P,D
Vinko Skalar, Dr. Darja Zorc-Maver
• INDIVIDUALIZIRANO DELO IN USMERJANJE OTROK - Dr. Mirko Galeša, Mag. Suzana Pulec-Lah
4P
• TEŽAVE OTROK NA GOVORNO-JEZIKOVNEM PODROČJU - Dr. Dora Jelenc
4P
• SODELOVANJE MED UČITELJI, STARŠI IN OTROKI - Dr. Egidija Novljan
4P
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
20.10.2005 - 10.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
20.10.2005 - 10.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
20.10.2005 - 10.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
15.9.2005
20.10.2005 - 10.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seznam literature dobijo udeleženci na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 7: ŠPORTNA, GLASBENA IN LIKOVNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
3
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Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Alenka Cemič, viš.pred. (športna vzgoja), dr. Barbara Sicherl-Kafol, doc. (glasbena vzgoja), dr. Tonka
Tacol, doc. (likovna vzgoja); Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Izpopolnjevanje učiteljic in profesoric RP za delo v prvem razredu na gibalno-športnem, glasbenem in likovnem področju.
Predavatelji in teme:
• ŠPORTNA VZGOJA - Razvojne značilnosti 6-letnih otrok na gibalnem področju - Mag. Alenka Cemič
6 P,D
• ŠPORTNA VZGOJA - Cilji in načini dela pri gibalno-športni vzgoji v 1. razredu OŠ - Dr. Vesna Štemberger
2P
• GLASBENA VZGOJA - Dr. Barbara Sicherl-Kafol
8 P,D
• LIKOVNA VZGOJA - Dr. Tonka Tacol
8 P,D
Obveznosti: Pogoji za pridobitev točk so prisotnost na seminarju in izdelava ene seminarske naloge (iz 1 področja od 3).
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.9.2005
23.9.2005 - 25.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
23.9.2005 - 25.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
23.9.2005 - 25.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
23.9.2005 - 25.2.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seznam literature bodo udeleženci dobili na seminarju. Program je sestavljen iz treh sklopov: športne vzgoje (8 ur 0,5 točke), glasbene vzgoje (8 ur - 0,5 točke) in likovne vzgoje (8 ur - 0,5 točke). Informacije na domači spletni strani
http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

Modul 8: LUTKA - SODELAVEC V PRVEM OBDOBJU DEVETLETKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: red.prof. Edvard Majaron, spec.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
edvard.majaron@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali ali
sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji: Možnosti lutke, ko otroka skozi igro vodimo k osvajanju učnih vsebin.
Predavatelji in teme:
• LUTKA IN NEVERBALNA KOMUNIKACIJA - Edvard Majaron, spec.
2D
• LUTKA KOT KATALIZATOR PROBLEMOV - Edvard Majaron, spec.
2D
• LUTKA KOT POVEZOVALEC UČNIH VSEBIN - Edvard Majaron, spec.
2D
• LUTKA PRI LIKOVNI IN TEHNIČNI VZGOJI - Edvard Majaron, spec.
2D
• LUTKA PRI OPISMENJEVANJU - Edvard Majaron, spec.
2D
• LUTKA IN OSNOVNI MATEMATIČNI POJMI - Edvard Majaron, spec.
2D
• GIBALNA VZGOJA DRUGAČE (Z LUTKAMI) - Edvard Majaron, spec.
2D
• NEKAJ PREPROSTIH LUTKOVNIH TEHNIK - Edvard Majaron, spec.
2D
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 5
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.9.2005
15.9.2005 - 1.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
7.10.2005 - 22.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
11.11.2005 - 19.11.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
18.11.2005 - 3.12.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
2.9.2005
13.1.2006 - 21.1.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seznam literature dobijo udeleženci na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 1: PEDAGOŠKO DELO V PRVEM RAZREDU S POUDARKOM NA OPISMENJEVANJU V PRVEM
TRILETJU OŠ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 2293600, 02 2518180; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 32 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Razredne učiteljice-učitelji, vzgojiteljice-vzgojitelji
Cilji: Razrednim učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam-vzgojiteljem ponuditi dodatno psihološko in didaktično znanje iz
opismenjevanja, književne in jezikovne didaktike ter ustvarjalnih oblik učenja, ki bodo pripomogle k bolj kakovostnemu
pedagoškemu delu v 1. razredu ob zgodnejšem všolanju otrok. Strokovno teoretična izhodišča bodo aplicirana na praktično
raven in podprta z izkušenjskim učenjem v delavnicah.
Predavatelji in teme:
• Predbralna sposobnost - Metka Kordigel
2P
• Z ustvarjalnostjo od igre k učenju - Breda Varl
6D
• Mladinska književnost v prvem triletju: cilji in metode v 1. razredu - Metka Kordigel
4D
• Komunikacijski pouk jezika - Marija Ropič
4D
• Predbralna sposobnost - Marija Ropič
3D
4
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• Psihološke osnove začetnega opismenjevanja - Norbert Jaušovec
• Metode poučevanja branja in pisanja - Norbert Jaušovec
• Komunikacijski model začetnega opismenjevanja - Metka Kordigel
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.9.2005
30.9.2005 - 1.6.2006
30.9.2005
30.9.2005 - 1.6.2006
30.9.2005
30.9.2005 - 1.6.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

3P
4D
6P
Kraj izvedbe
Maribor
Maribor
Maribor

IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 2: PSIHOL. ZNAČILNOSTI MLAJŠEGA OTROKA IN POSEB. DELA V 1. R. OB ZGODNEJŠEM
VŠOLANJU OTROK
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: red.prof.dr. Zlatka Cugmas; 02 2293600, 02 2518180; zlatka.cugmas@uni.mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Razredne učiteljice/učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Učitelji in vzgojitelji bodo izpoponili svoje teoretično in praktično znanje o razvojnih značilnostih in psiholoških potrebah
mlajšega šolarja, o vplivu učitelja na otrokov razvoj, o načinu motiviranja mlajšega šolarja in o timskem pouku. Usposobili se
bodo za ustrezno sodelovanje in komunikacijo z mlajšimi šolarji, starši in drugimi pedagoškimi delavci.
Predavatelji in teme:
• Psihološke značilnosti mlajšega šolarja - Zlatka Cugmas
4P
• Komunikacija z mlajšimi otroki in način motiviranja - Ksenija Jaušovec
3P
• Stopnja gibalne razvitosti otrok v prvem triletju - Jože Vauhnik
2P
• Vpliv učitelja na otrokov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj - Zlatka Cugmas
3P
• Timski pouk - Milena Ivanuš Grmek
8D
• Socialni odnosi in sodelovanje med učitelji, starši in otroki - Majda Pšunder
4P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
30.9.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
30.9.2005 - 30.6.2006
Maribor
30.9.2005
30.9.2005 - 30.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 3: USPOSABLJANJE UČITELJIC/UČITELJEV ZA OPISNO OCENJEVANJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 26 (strnjeno)
Ciljna skupina: Razredne učiiteljice/učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Usposobiti učiteljice/učitelje za opisno ocenjevanje v prvem obdobju osnovne šole.
Predavatelji in teme:
• Utemeljitve in načela opisnega ocenjevanja - Milena Ivanuš Grmek
• Opisno ocenjevanje pri slovenskem jeziku - Metka Kordigel, Marija Ropič
• Opisno ocenjevanje pri matematiki - Alenka Lipovec
• Opisno ocenjevanje pri spoznavanju okolja - Vlasta Hus
• Opisno ocenjevanje pri glasbeni vzgoji - Janja Črčinovič Rozman
• Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji - Jože Vauhnik
• Opisno ocenjevanje pri likovni vzgoji - Matjaž Duh
• Zaključni del: izkušnje, problemi in rešitev - Milena Ivanuš Grmek
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Obveza za udeležence 26 ur!

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 30

4P
6D
6D
6P
6P
6P
6P
4D

IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 4: MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE IN DRUŽBOSLOVJE ZA UČITELJICE 1. RAZREDA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2,5
Koordinator: dr.Alenka Lipovec; 02 2293600, 02 2518180; alenka.lipovec@uni-mb.si
Št. ur: 40 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Usposobiti učiteljice/učitelje 1. razreda za poučevanje vsebin iz matematike, naravoslovja in družboslovja.
Predavatelji in teme:
• Dopolnitev specialno-didaktičnega znanja s področja matematike - Alenka Lipovec
8P
• Dopolnitev specialno-didaktičnega znanja s področja matematike - Helena Bezgovšek
8P
5
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• Motivacija za elementarni pouk družboslovja - Karmen Kolenc Kolnik
• Učni kotiček za naravoslovje in družboslovje - Amand Papotnik
• Motivacija za elementarni pouk naravoslovja - Bojana Mencinger Vračko, Andreja Špernjak
• Odkrivajoče učenje pri spoznavanju okolja - Samo Fošnarič
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

6D
6D
6D
6P

IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 5: INTEGRIRANI POUK V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Udeleženci bodo spoznali, poglobili in operativirali o integriranem pouku kot didaktičnem sistemu pouka na razredni stopnji
OŠ. Preučili bodo korelacije in integracijo ciljev, vsebin in učiteljevih didaktičnih prijemov pri načrtovanju, pripravi, izpeljavi
pouka in vrednotenju dosežkov učencev. Pripravili bodo praktične zglede integriranega pouka in jih osvetlili s prisholoških,
didaktičnih, ciljnih in osebnih zornih kotov.
Predavatelji in teme:
• Pouk predmetov v konceptu integriranega pouka v osnovni šoli - Milena Ivanuš Gramek
8P
• Spoznavanje okolja - Vlasta Hus
6P
• Slovenski jezik - Metka Kordigel
6P
• Matematika - Alenka Lipovec
4 P,D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 6: USPOSABLJANJE UČITELJIC/UČITELJEV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Majda Schmidt; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Senzibilizirati učitelje in vzgojitelje za delo z otroki s posebnimi potrebami, ponuditi strategije za socialno integracijo ter
nekatera znanja za organizacijo dela v oddelkih, kjer so integrirani otroci s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Vzgojno-izobraževalna integracija otrok s posebnimi potrebami - Majda Schmidt
6P
• Percepcija drugačnosti pri učiteljih in učencih - Franc Prosnik
3D
• Pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami - Srečko Soršak
3D
• Otrok s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo v razredu - Suzana Pulec Lah
2P
• Individualizirana vzgoja in izobraževanje za delo z otroki s posebnimi potreb ami - Mirko Galeša
2P
• Sodelovanje med učitelji, starši in otroki - Egidija Novljan
4P
• Težave otrok na govorno-jezikovnem področju - Dora Jelenc
4P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 7: ŠPORTNA, GLASBENA IN LIKOVNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Jože Vauhnik; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Izpopolnjevanje znanja učiteljic in profesoric razrednega pouka za delo v 1. razredu osnovne šole na športno-gibalnem,
glasbenem in likovnem vzgojno-izobraževalnem področju.
Predavatelji in teme:
• Razvojne značilnosti 6-letnih otrok, faze v gibalnem razvoju - Jože Vauhnik
8P
• Metode poučevanja in razvijanje glasbenih sposobnosti na področjih glasbenih dejavnosti - Janja Črčinovič
8D
6

IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

Rozman
• Cilji pouka likovne vzgoje s poudarkom na likovni igri - Matjaž Duh
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

8D
Kraj izvedbe
Maribor
Maribor
Maribor

IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 8: POUK SLOVENŠČINE V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 2293600, 02 2518180; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Seznanjanje učiteljev s sposobnostmi poučevanja slovenščine, populacije, ki vstopa v vzgojno-izobraževalni sistem leto
dni prej, kot generacija pred njimi. Seznanjanje učiteljev s teoretičnimi izhodišči sodobnega pouka slovenščine, ki ne temelji več
zgolj na opazovanju jezika kot sistem, ampak je v prvi vrsti usmerjen v usposabljanje otrok za uspešno sodelovanje v
komunikacijski situaciji.
Predavatelji in teme:
• Neumetnostna raba jezika ter dejavnosti pri tem področju predmeta - Metka Kordigel
2P
• Obravnava jezikovnega sistema - Marija Ropič
2D
• Bralni razvoj v predoperativnem obdobju na prehodu iz predoperativnega v operativno obdobje otrokovega
4P
posebnostnega razvoja - Metka Kordigel
• Cilji pouka književne vzgoje - Metka Kordigel
2P
• Komunikacijski model književne didaktike in didaktični model književne vzgoje v prvem triletju - Metka Kordigel
4P
• Medijska vzgoja in vzgoja za medije - Metka Kordigel
2P
• Obravnavanje neumetnostnih besedil - Marija Ropič
2D
• Tvorjenje in sprejemanje neumetnostih besedil - Marija Ropič
2D
• Obravnava tvorjenja in sprejemanja neumetnostih besedil - Metka Kordigel
4P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
30.9.2005
1.10.2005 - 1.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOL.UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA
1.DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: do 33
Koordinator: mag. Anja Zorman in mag. Nives Zudič Antonič ; tel.: 05 66 31 260 ali 05 66 31 267;fax: 05 66 31 268;
anja.zorman@pef.upr.si, nives.zudič@fhs-kp.si
Št. ur: 270 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji in profesorji razrednega pouka, ki bodo poučevali italijanski jezik v prvem in drugem obdobju devet. osn.
šole in nimajo ustreznega potrdila o usposoblj. za poučevanje italijanščine.
Cilji: Zakon o osnovni šoli določa, da je na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre pouk italijanskega jezika obvezen
za vse učence od prvega razreda dalje (Ur.l. RS, št. 12/96 in drugi, 6., 16., 28. in 38. člen). V ta namen program ponuja
pridobitev jezikovnega znanja, vedenja o otroški in mladinski književnosti in specialno didaktičnih znanj, ki so potrebna za
uspešno poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji.
Predavatelji in teme:
150
• Moderni italijanski jezik: lektorske vaje (1. del) - Nives Zudič Antonič
P,LV,D
• Slovnica italijanskega jezika (1. del) - Goran Filipi
60 P
• Slovnica italijanskega jezika (1. del) - Anja Zorman
60 LV
Obveznosti: Opravljena seminarska naloga.
Pogoji: Absolvent ali diplomant višješolskega ali univerzitetnega programa razredni pouk.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
3.10.2005 - 30.6.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Kandidatom se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti po programu,če so bile opravljene v času
dodiplomskega študija, v sklopu programov stalnega strok.spopol., izobr. v tujini, ipd.
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOL.UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA
2.DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: do 33
7
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Koordinator: mag. Anja Zorman in mag. Nives Zudič Antonič ; 05 66 31 260 ali 05 66 31 267; fax: 05 66 31 268;
anja.zorman@pef.upr.si, nives.zudic@fhs-kp.si
Št. ur: 255 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Profesorji in učitelji razrednega pouka, ki bodo poučevali italijanski jezik v prvem in drugem obdobju devet. osn.
šole in nimajo ustreznega potrdila o usposob. za poučevanje italijanščine.
Cilji: Zakon o osnovni šoli določa, da je na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre pouk italijanskega jezika obvezen
za vse učence od prvega razreda dalje (Ur.l. RS, št. 12/96 in drugi, 6., 16., 28. in 38. člen). V ta namen program ponuja
pridobitev jezikovnega znanja, vedenja o otroški in mladinski književnosti in specialno didaktičnih znanj, ki so potrebna za
uspešno poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji.
Predavatelji in teme:
135
• Moderni italijanski jezik: lektorske vaje (2. del) - Goran Filipi, Nives Zudič Antonič
P,LV,D
60
• Fonetika italijanskega jezika - Lucija Čok, Anja Zorman
P,LV,D
• Slovnica italijanskega jezika (2. del) - Goran Filipi
30 P
• Slovnica italijanskega jezika (2. del) - Anja Zorman
30 LV
Obveznosti: Opravljeni trije izpiti.
Pogoji: Absolvent ali diplomant višješolskega ali univerzitetnega programa razredni pouk.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
3.10.2005 - 30.6.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Kandidatom se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti po programu,če so bile opravljene v času dodipl.
študija, v sklopu programov stalnega strokov. spopolnjevanja, izobraževanja v tujini, ipd.
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOL.UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA
3.DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: do 33
Koordinator: mag. Anja Zorman in mag. Nives Zudič Antonič ; tel. 05 66 31 260 ali 66 31 267; fax 05 66 31 268;
anja.zorman@pef.upr.si, nives.zudic@fhs-kp.si
Št. ur: 225 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Profesorji in učitelji razrednega pouka, ki bodo poučevali italijanski jezik v prvem in drugem obdobju devet.osn.
šole in nimajo ustreznega potrdila o usposobl. za poučevanje italijanščine.
Cilji: Zakon o osnovni šoli določa, da je na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre pouk italijanskega jezika obvezen
za vse učence od prvega razreda dalje (Ur.l. RS, št. 12/96 in drugi, 6., 16., 28. in 38. člen). V ta namen program ponuja
pridobitev jezikovnega znanja, vedenja o otroški in mladinski književnosti in specialno didaktičnih znanj, ki so potrebna za
uspešno poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji.
Predavatelji in teme:
• Italijanska književnost za otroke - Elis Olujić Deghenghi
30 P
• Italijanska književnost za otroke - Elis Olujić Deghenghi
30 LV,D
• Pregled italijanske književnosti - Elis Olujić Deghenghi
15 P
• Pregled italijanske književnosti - Elis Olujić Deghenghi
15 LV
• Didaktika italijanskega jezika - Lucija Čok
45 P
• Didaktika italijanskega jezika - Anja Zorman
45 N,H,S
• Izrazna sredstva in tehnike - Lucija Čok
2P
• Izrazna sredtva in tehnike - Edvard Majaron
7 P,D
• Izrazna sredstva in tehnike - Rado Pišot
7 P,D
• Izrazna sredstva in tehnike - Mirko Slosar
7 P,D
• Izrazna sredstva in tehnike - Tonka Tacol
7 P,D
• Izrazna sredstva in tehnike - Lucija Čok
15 S
Obveznosti: Opravljeni trije izpiti, en nastop, hospitacija in šest seminarskih nalog.
Pogoji: Absolvent ali diplomant višješolskega ali univerzitetnega programa razredni pouk.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
3.10.2005 - 30.6.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Kandidatom se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti po programu, če so bile opravljene v času dodipl.
študija, v sklopu programov stalnega strok. spopolnjevanja, izobraževanja v tujini, ipd
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC(-EV) RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V
DRUGEM OBDOBJU OŠ - I.DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: do 33
Koordinator: mag. Soča Fidler, lektor ; Tel: 01/5892-299, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
soca.fidler@guest.arnes.si
Št. ur: 375 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: V študijski program se lahko vpišejo učiteljice in učitelji, ki so končali višješolski, visokošolski ali univerzitetni
študijski program Razredni pouk. Opraviti morajo tudi preizkus znanja iz angl.j.
Cilji: 750-urni program razvija jezikovne zmožnosti ter seznanja z naravo in načeli sodobnega tujejezikovnega učenja in
8
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poučevanja na zgodnji stopnji. Nudi primerjavo s slovenskim glasovnim sistemom in glasoslovjem in usposablja slušatelje za
dobro izgovorjavo angleškega jezika. Slušatelji spoznavajo temeljne pojme, ki so potrebni za razumevanje književnosti, in se
seznanjajo z uporabo leposlovnih besedil pri pouku angleščine na zgodnji stopnji.
Predavatelji in teme:
• LEKTORSKE VAJE - Mag. Brane Ažman, Tom Majer, spec.
150 D
• ANGLEŠKI GLAGOL - Dr. Karmen Pižorn
60 P,D
• FONETIKA - Dr. Rastislav Šuštaršič
30 P,D
• KNJIŽEVNOSTI - Dr. Meta Grosman, Dr. Veronika Rot Gabrovec
30 P,S
• MORFOLOGIJA - Dr. Karmen Pižorn
60 P,D
• NEBESEDNA IZRAZNA SREDSTVA IN TEHNIKE - Edvard Majaron, spec., Dr. Mirko Slosar, Dr. Rado Pišot, Dr.
45 S
Tonka Tacol
Obveznosti: Kandidati, ki dokazila o znanju angleškega jezika nimajo in kandidati, ki so srednjo šolo končali pred 1.6.1995,
bodo opravljali preizkus znanja iz angleškega jezika.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.6.2005
14.10.2005 - 27.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Predavanja, seminarji in vaje potekajo v skupini 30 udeležencev, lektorske vaje pa v skupini po 15. Program traja dve
šolski leti (I.del - 2005/06 in II. del - 2006/07) - skupaj torej 750 ur. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC(-EV) RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V
DRUGEM OBDOBJU OŠ - II.DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: do 33
Koordinator: mag. Soča Fidler, lektor; Tel: 01/5892-299, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
soca.fidler@guest.arnes.si
Št. ur: 375 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: V študijski program se lahko vpišejo učiteljice in učitelji, ki so končali višješolski, visokošolski ali univerzitetni
študijski program Razredni pouk. Opraviti morajo tudi preizkus znanja iz angl.j.
Cilji: 750-urni program razvija jezikovne zmožnosti ter seznanja z naravo in načeli sodobnega tujejezikovnega učenja in
poučevanja na zgodnji stopnji. Nudi primerjavo s slovenskim glasovnim sistemom in glasoslovjem in usposablja slušatelje za
dobro izgovorjavo angleškega jezika. Slušatelji spoznavajo temeljne pojme, ki so potrebni za razumevanje književnosti, in se
seznanjajo z uporabo leposlovnih besedil pri pouku angleščine na zgodnji stopnji.
Predavatelji in teme:
• LEKTORSKE VAJE - Evening Lategano, spec., Dr. Mateja Dagarin Fojkar
135 D
• SINTAKSA - Dr. Karmen Pižorn
60 P,D
• FONETIKA - Dr. Rastislav Šuštaršič
30 D
• DIDAKTIKA - Dr. Mateja Dagarin Fojkar
90 P,D,S
• OTROŠKA KNJIŽEVNOST - Dr. Veronika Rot Gabrovec
60 P,D,S
Pogoji: Opravljen I. del omenjenega programa.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
21.10.2005 - 26.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Predavanja, seminarji in vaje potekajo v skupini 30 udeležencev, lektorske vaje pa v skupini po 15. Program traja dve
šolski leti (I.del - že izveden 2004/05 in II. del - 2005/06) - skupaj torej 750 ur. Informacije na domači spletni strani
http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC/UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA
POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V DRUGEM TRILETJU OŠ - II. SKLOP
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: do 33
Koordinator: Andreja Nekrep; Telefon: 02 229 37 43, Fax: 02 251 81 80; andreja.nekrep@uni-mb.si
Št. ur: 270 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka.
Cilji: Študijski program za izpopolnjevanje je namenjen učiteljicam/učiteljem razrednega pouka, ki bodo poučevali angleški jezik
v drugem triletju osnovne šole, da bi si pridobili dodatna jezikovna in didaktična znanja, potrebna za začetno poučevanje tujega
jezika.
Predavatelji in teme:
• Lektorske vaje - Hempkin Kirsten
90 D
• Moderni angleški jezik, skladnja - dr. Jutronjič Dunja, mag. Petek Jurančič Klementina
60 P,D
• Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika - doc.dr. Mihaela Brumen
60 P,D
• Otroška književnost v angleščini - dr. Gadpaille Michaelle
60 P,D
Obveznosti: Opravljeni izpiti pri posameznih predmetih.
Pogoji: V študijski program za poučevanje angleškega jezika v drugem triletju se lahko vpiše, kdor je vpisan v prvi sklop
študijskega programa v šol. letu 2004/05.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
10.9.2005 - 20.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Tretji sklop študijskega programa bo izveden v šolskem letu 2006/07.
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IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE V 6. IN 7. RAZREDU
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE - FIZIKALNE VSEBINE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: do 6
Koordinator: dr. Bojan Golli, izr.prof.; Tel.: 01/5892-200; fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si, bojan.golli@ijs.si
Št. ur: 120 (v več delih)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: V program se lahko vpiše, kdor je končal enopredmetni ali dvopred. univ. štud. program iz fizike, kemije ali
biologije oz. kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje teh predmetov v osemletni OŠ.
Cilji: Študijski program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s
sklepom strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po odredbi MŠZŠ o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni OŠ (Ur.l. RS št. 57/99, 5.člen) opraviti program izpopolnjevanja iz Naravoslovja v 6. in 7. r. devetletke, da lahko
poučujejo ta predmet. Program omogoča ustrezno dopolnitev znanj iz dodiplomskih programov za poučevanje omenjenega
predmeta.
Predavatelji in teme:
• Modul 1: SNOVNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Jure Bajc, Nada
15 P,ED
Razpet, spec., Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 2: TOPLOTNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Jure Bajc,
15 P,ED
Nada Razpet, spec., Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 3: ELEKTRIČNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Jure Bajc,
15 P,ED
Nada Razpet, spec., Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 4: VALOVi - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Barbara Rovšek, Mag.
15 P,ED
Ana Gostinčar-Blagotinšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 5: ZVOK - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Barbara Rovšek, Mag.
15 P,ED
Ana Gostinčar-Blagotinšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 6: SVETLOBA IN BARVE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Barbara
15 P,ED
Rovšek, Mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 7: SVETLOBA IN SLIKE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Anamarija Borštnik Bračič, Dr. Barbara
15 P,ED
Rovšek, Mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 8: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - Dr. Dušan Krnel
15 P
Pogoji: Vsak kandidat si izbere tisti vsebinski sklop (enega ali dva), ki ga ne izkazuje z diplomo o končanem dodiplomskem
študiju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.9.2005
21.10.2005 - 21.4.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Študijski program se praviloma izvaja ob koncu tedna (ob petkih 8.30 - 17.00). Informacije na domači spletni strani
http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE V 6. IN 7. RAZREDU
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE - KEMIJSKE VSEBINE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: do 6
Koordinator: dr. Saša A. Glažar, izr.prof.; Tel: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 120 (v več delih)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: V program se lahko vpiše, kdor je končal enopredmetni ali dvopred. univ. štud. program iz fizike, kemije ali
biologije oz. kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje teh predmetov v osemletni OŠ.
Cilji: Študijski program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s
sklepom strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po odredbi MŠZŠ o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni OŠ (Ur.l. RS št. 57/99, 5.člen) opraviti program izpopolnjevanja iz Naravoslovja v 6. in 7. r. devetletke, da lahko
poučujejo ta predmet. Program omogoča ustrezno dopolnitev znanj iz dodiplomskih programov za poučevanje omenjenega
predmeta.
Predavatelji in teme:
• Modul 1: SNOVI - NOVI MATERIALI - Dr. Primož Šegedin, Dr. Rajko Pavlovec
15 P
• Modul 2: SNOVNE SPREMEMBE - Dr. Primož Šegedin, Dr. Barbara Modec
15 P
• Modul 3: UČNI NAČRT NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU - Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina Wissiak Grm,
15 P,S
Mag. Iztok Devetak
• Modul 4: INTEGRIRANE MREŽE ZNANJA - Dr. Margareta Vrtačnik, Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina Wissiak
15 P,S
Grm, Mag. Iztok Devetak
• Modul 5: VIZUALIZACIJA V NARAVOSLOVJU - Dr. Margareta Vrtačnik, Mag. Vesna Ferk, Vida Mesec
15 P,S
• Modul 6: EKSPERIMENTALNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, Mag. Iztok Devetak, Matej Urbančič
15 P,LV
• Modul 7: TERENSKO IN PROJEKTNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, Mag. Iztok Devetak, Matej Urbančič
15 ED,TD
• Modul 8: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - Dr. Dušan Krnel
15 P
Pogoji: Vsak kandidat si izbere tisti vsebinski sklop (enega ali dva), ki ga ne izkazuje z diplomo o končanem dodiplomskem
študiju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
25.3.2006 - 24.6.2006
Pedagošk fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Študijski program se praviloma izvaja večinoma ob koncu tedna (petek 10.00-18.00, sobota 8.30-14.00), lahko pa
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tudi med tednom po dogovoru. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

SNOVNE SPREMEMBE, UČNI NAČRT NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU in DIDAKTIKA
NARAVOSLOVJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU DEVETLETNE OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2,5
Koordinator: dr. Saša A. Glažar, izr.prof. ; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 45 (v treh delih)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: V program se lahko vpiše, kdor je končal enopredmetni ali dvopred. univ.štud. program iz fizike, kemije ali
biologije oz. kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje teh predmetov v osemletni OŠ.
Cilji: Študijski program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s
sklepom strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po odredbi MŠZŠ o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni OŠ (Ur.l. RS št. 57/99, 5.člen) opraviti program izpopolnjevanja iz Naravoslovja v 6. in 7. r. devetletke, da lahko
poučujejo ta predmet. Program omogoča ustrezno dopolnitev znanj iz dodiplomskih programov za poučevanje omenjenega
predmeta
Predavatelji in teme:
• Modul 2: SNOVNE SPREMEMBE - Dr. Primož Šegedin, Dr. Barbara Modec
15 P,D
• Modul 3: UČNI NAČRT NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU - Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina Wissiak Grm,
15 P,ED
Mag. Iztok Devetak
• Modul 8: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - Dr. Dušan Krnel
15 P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
10.3.2006 - 27.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Modularno izvajanje kemijskega dela izpopolnjevanja bo potekalo 3 zaporedna šolska leta = v š.l. 04/05 prvi sklop
(moduli 1, 5 in 7); v š.l. 05/06 drugi sklop (moduli 2, 3 in 8); v š.l. 06/07 tretji sklop (modula 4 in 6). Informacije na domači spletni
strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

ZVOK, SVETLOBA IN BARVE, SVETLOBA IN SLIKE PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2,5
Koordinator: dr. Tomaž Kranjc, doc.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
tomaz.kranjc@guest.arnes.si
Št. ur: 45 (v treh delih)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: V program se lahko vpiše, kdor je končal enopredmetni ali dvopred. univ. štud. program iz fizike, kemije ali
biologije oz. kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje teh predmetov v osemletni OŠ.
Cilji: Študijski program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s
sklepom strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po odredbi MŠZŠ o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni OŠ (Ur.l. RS št. 57/99, 5.člen) opraviti program izpopolnjevanja iz Naravoslovja v 6. in 7. r. devetletke, da lahko
poučujejo ta predmet. Program omogoča ustrezno dopolnitev znanj iz dodiplomskih programov za poučevanje omenjenega
predmeta.
Predavatelji in teme:
• Modul 5: ZVOK - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Barbara Rovšek, Nada Razpet, spec., Gregor Tarman,
15 P,ED
Goran Iskrič
• Modul 6: SVETLOBA IN BARVE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Barbara Rovšek, Nada Razpet, spec.,
15 P,ED
Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 7: SVETLOBA IN SLIKE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Barbara Rovšek, Nada Razpet, spec.,
15 P,ED
Gregor Tarman, Goran Iskrič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
18.11.2005 - 11.3.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Modularno izvajanje fizikalnega dela izpopolnjevanja bo potekalo 3 zaporedna šolska leta = v š.l. 04/05 prvi sklop
(moduli 1, 4 in 8); v š.l. 05/06 drugi sklop (moduli 5, 6 in 7); v š.l. 06/07 tretji sklop (modula 2 in 3). Informacije na domači spletni
strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOP. ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE V 6. IN 7. RAZREDU OŠBIOLOŠKI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: do 9
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 180 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, ki bodo poučevali predmet naravoslovje v 9-letni šoli.
Cilji: Program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s sklepom
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po Odredbi Ministrstva za šolstvo o smeri strokovne izobrazbe delavcev v 9letni osnovni šoli (ur.l.RS 57/99, 5.čl.) opraviti program izpopolnjevanja iz programa naravoslovje v 6. in 7. razredu, da lahko
poučujejo ta predmet.
Predavatelji in teme:
• Didaktika naravoslovja - Marko Marhl
15 P
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• Ekologija - ekosistemi - Tone Novak
15 P,S
• Ekologija - varstvo okolja - Tone Novak
15 P,S
• Integracija bioloških vsebin v naravoslovju - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer
15 P,D
• Naravoslovne dejavnosti - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer
15 P,D
• Raziskovalni pristop pri pouku - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer
15 P,D
• Razvijanje spretnosti poučevanja - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer
15 P,D
• Splošna in sistematska botanika I - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer
15 P,D
• Splošna in sistematska botanika II - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer
15 P,D
• Splošna in sistematska zoologija I - Dušan Devetak, Bojana Mencinger Vračko
15 P,D
• Splošna in sistematska zoologija II - Franc Janžekovič
15 P,LV
• Terensko delo - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer
15 D,TD
Obveznosti: Izdelava seminarskih, projektnih nalog, izpiti.
Pogoji: Diploma enopredmetni ali dvopredmetni UNI program iz fizike, kemije ali biologije oziroma izpolnjevanje pogojev za
poučevanje fizike, kemije ali biologije v 8-letni OŠ.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 30.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOP. ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE V 6. IN 7. RAZREDU OŠFIZIKALNI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: do 6
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 120 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, ki bodo poučevali predmet naravoslovje v 9-letni šoli
Cilji: Program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s sklepom
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po Odredbi Ministrstva za šolstvo o smeri strokovne izobrazbe delavcev v 9letni osnovni šoli (ur.l.RS 57/99, 5.čl.) opraviti program izpopolnjevanja iz programa naravoslovje v 6. in 7. razredu, da lahko
poučujejo ta predmet.
Predavatelji in teme:
• Barve - Marko Marhl
8P
• Barve - Nataša Vaupotič, Said Bešlagič
7D
• Električni tokovi - Ivan Gerlič
15 P
• Snovni tokovi - Milan Brumen
8P
• Snovni tokovi - Robert Repnik, Said Bešlagič
7D
• Svetlobe in slike - Nataša Vaupotič
8P
• Svetlobe in slike - Nataša Vaupotič, Said Bešlagič
7D
• Toplotni tokovi - Milan Brumen
8P
• Toplotni tokovi - Robert Repnik, Said Bešlagič
7D
• Valovi - Drago Bajc
8P
• Valovi - Marko Marhl, Said Bešlagič
7D
• Zvok - Mitja Slavinec
8P
• Zvok - Marko Marhl, Said Bešlagič
7D
• Didaktika naravoslovja - Marko Marhl
15 P
Obveznosti: Izdelava seminarskih, projektnih nalog, izpiti.
Pogoji: Diploma enopredmetni ali dvopredmetni UNI program iz fizike, kemije ali biologije oziroma izpolnjevanje pogojev za
poučevanje fizike, kemije ali biologije v 8-letni OŠ.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 30.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ

ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOP. ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE V 6. IN 7. RAZREDU OŠKEMIJSKI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: do 6
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 120 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, ko bodo poučevali predmet naravoslovje v 9-letni osnovni šoli
Cilji: Program je namenjen učiteljem, ki morajo v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet Naravoslovje s sklepom
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in po Odredbi Ministrstva za šolstvo o smeri strokovne izobrazbe delavcev v 9letni osnovni šoli (ur.l.RS 57/99, 5.čl.) opraviti program izpopolnjevanja iz programa naravoslovje v 6. in 7. razredu, da lahko
poučujejo ta predmet.
Predavatelji in teme:
• Didaktika naravoslovja - Marko Marhl
15 P
• Eksperimentalno delo - Janja Majer, Marija Grčar
15 P,D
• Integrirane mreže znanja - Darinka Sikošek
15 P
• Snovi, novi materiali - Darinka Vončina
15 P
• Snovne spremembe - Darinka Vončina
15 P
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• Terensko in projektno delo - Janja Majer, Marija Grčar
15 TD
• Učni načrt naravoslovja v 6. in 7. razredu - Darinka Sikošek
15 P
• Vizualizacija v naravoslovju - Darinka Sikošek
15 P
Obveznosti: Izdelava seminarskih, projektnih nalog, izpiti.
Pogoji: Diploma enopredmetni ali dvopredmetni UNI program iz fizike, kemije ali biologije oziroma izpolnjevanje pogojev za
poučevanje fizike, kemije ali biologije v 8-letni OŠ.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 30.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 04. Verstva in etika

Študijski program za izpopolnjevanje za učitelje predmeta Verstva in etika v OŠ
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01014
Št. točk: do 18
Koordinator: prof. dr. Drago Karl Ocvirk; 01 434 58 10, 01 434 58 54; teof-dekanat@uni-lj.si
Št. ur: 400 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji predmeta Verstva in etika v osnovnih šolah
Cilji: Doizobraževati učitelje za poučevanje predmeta Verstva in etika
Predavatelji in teme:
• Svetovna verstva - dr. Drago Karl Ocvirk (TEOF), dr. Maja Milčinski (FF)
90 P
• Krščanstvo - dr. Bogdan Dolenc (TEOF)
60 P
• Biblija - dr. Maksimilijan Matjaž (TEOF), dr. Marijan Peklaj (TEOF)
40 P
• Etika - dr. Janez Juhant (TEOF), dr. Borut Ošlaj (FF)
60 P
• Uvod v religiologijo - dr. Igor Škamperle (FF)
30 P
• Filozofija religije - dr. Tine Hribar (FF)/dr. Branko Klun (TEOF), dr. Anton Stres(TEOF)/dr. Branko Klun (TEOF)
45 P
• Sociologija religije - dr. Marko Kerševan (FF)
30 P
• Didaktika - dr. Alojzija Židan (FF), dr. Stanko Gerjolj (TEOF)
45 P
Obveznosti: Udeležba na predavanjih, preverjanje znanj po uveljavljenih načinih, obvezna literatura po dogovoru
Pogoji: Diplomanti dovpredmetnih smeri iz filozofije, sociologije, teologije, zgodovine in učitelji predmeta Etika in družba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.10.2005
7.11.2005 - 21.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program bo izvajala Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
IZP / 03. Srednje šolstvo / 01. Računalništvo in informatika

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE ZA POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SR. ŠO
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 0
Koordinator: mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-500, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 390 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji računalništva in informatike
Cilji: Pridobitev ustrezne izobrazbe za poučevanje računalništva in informatike v sr. šoli, kot je določeno s sklepom Str. sveta
RS za vzgojo in izobr. (ur.l. št. 42 z dne 21.7.1995). Glede na učni načrt za osnovno šolo (izbirni predmet Računalništvo v 7., 8.
in/ali 9. razredu), je tečaj tudi ustrezna dopolnilna izobrazba za izbirni predmet Računalništvo: Multimedija; Računalniška
omrežja; Urejanje besedil v 9.letni OŠ.
Predavatelji in teme:
• Operacijski sistemi in računalniška omrežja - dr. Andrej Bauer, dr. Bor Plestenjak, mag. Alen Orbanič
60 P,LV
• Programski jeziki - dr. Martin Juvan, mag. Matija Lokar
90 P,LV
• Podatkovne strukture in algoritmi - dr. Jernej Kozak, dr. Jernej Kozak, mag. Matija Lokar
60 P,LV
• Učenje z računalnikom in didaktika računalništva - dr. Vladimir Batagelj, dr. Matjaž Zaveršnik
90 P,LV
• Programska oprema - dr. Tomaž Pisanski, dr. Martin Juvan
90 P,LV
Obveznosti: Pri posameznih predmetih morajo slušatelji opraviti z učnim načrtom predpisan izpit.
Pogoji: Visokošolska izobrazba
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.9.2005
16.9.2005 - 23.6.2006
Ljubljana
2.9.2005
23.9.2005 - 30.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 97.140,02 SIT
Opombe: Predavanja so skupna, vaje pa v dveh skupinah v rač. učilnicah (zato so sk. ure: 195 ur P in 2x 195 ur - vaje). Več o
izobraževanju najdete na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/www375/splosno/dop_main.htm
IZP / 04. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 01. Specialno pedagoška izobrazba za učitelje in
vzgojitelje otrok z motnjami vedenja in osebnosti

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA PRIDOBITEV SPECIALNO-PEDAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0
Koordinator: dr. Ivan Škoflek, doc.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
ivan.skoflek@guest.arnes.si
Št. ur: 240 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: A) OŠ in SŠ učitelji in B) strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki nimajo specialno pedagoške izobrazbe
za poučevanje učencev in dijakov oz. za delo z otroki in mladostniki z MVO.
13
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Cilji: Program je namenjen izkazano velikim kadrovskim potrebam na področju OŠ in SŠ v Sloveniji oz. v vzgojnih
zavodih.Program obsega v celoti 240 ur, ali ločeno za ciljno skupino A) 120 ur, za ciljno skupino B) pa 200 ur. Del programa za
obe ciljni skupini je skupen, del pa je ločen. Študijski program se praviloma izvaja ob koncu tedna (npr. petek 15.00-19.00 in
sobota 8.30-13.00), lahko pa tudi v bolj strnjeni obliki (med tednom ali ob vikendu) po dogovoru z udeleženci.
Predavatelji in teme:
• OSNOVE SOCIALNE PEDAGOGIKE (A+B) - Dr. Vinko Skalar, Dr. Darja Zorc-Maver
20 P
• TEORETIČNA POJMOVANJA TEŽAV V SOCIALNI INTEGRACIJI (A+B) - Dr. Bojan Dekleva
20 P
• SOCIALNO-PEDAGOŠKE INTERVENCIJE (A+B) - Dr. Alenka Kobolt
20 P
• SPECIFIČNI RAZVOJNI ZAOSTANKI (A+B) - Dr. Dora Jelenc
20 P
• IZBRANA POGLAVJA IZ PSIHOLOGIJE (A) - Dr. Olga Poljšak Škraban
20 P
• POUČEVANJE UČENCEV Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (A) - Dr. Ivan Škoflek
20 P
• TEORIJA OSEBNOSTI S PSIHODINAMIKO (B) - Dr. Polona Matjan
20 P
• SOCIALNA PSIHOLOIGJA S SKUPINSKO DINAMIKO (B) - Dr. Mirjana Ule
20 P
• METODIKA VZGOJNEGA/PREVZGOJNEGA DELA (B) - Dr. Ivan Škoflek, Dr. Mitja Krajnčan
20 P
• VZGOJNA DEJAVNOST (B) - Dr. Mitja Krajnčan, Mag. Beatriz Tomšič-Čerkez
30 D
• TRENING OSEBNE UČINKOVITOSTI (B) - Jani Bras, prof.def., Herman Vernik, prof.def.
30 D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih (vsaj 80%) ter opravljena obveznost pri določenem predmetu (seminar, pisni izpit).
Pogoji: Diplomanti višješolskih, visokoš. oziroma univerzitetnih pedagoških in nepedagoških (z opravljenim PAI) študijskih
programov, ki so zaposleni kot učitelji ali vzgojitelji otrok in mladostnikov z MVO.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.9.2005
4.11.2005 - 26.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 81.624,58 SIT
Opombe: Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 04. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 03. Delo z otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV TER UČITELJIC IN
UČITELJEV ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0
Koordinator: Dr. Marija Kavkler, izr.prof.; Telefon: 01/5892-316, 01/5892-229, Telefax: 01/5347-997; marija.kavkler@pef.unilj.si
Št. ur: 235 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vzgojiteljice/vzgojitelji ter učiteljice/učitelji, ki delajo v vrtcih, osnovnih oz. srednjih šolah.
Cilji: - Ustrezno usposobljene vzgojiteljice in vzgojitelje ter učiteljice in učitelji, ki bodo v skupini otrok in mladostnikov lahko
vzgajali oziroma izobraževali tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. - Senzibilizirati vzgojiteljice in vzgojitelje ter
učiteljice in učitelje za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in jih dousposobiti za vzgajanje oziroma poučevanje v
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Program je namenjen usposabljanju za delo z otroki in
mladostniki s posebnimi potrebami v vzgojno-varstveni skupini oziroma razredu.
Predavatelji in teme:
• Specialna in rehabilitacijska pedagogika - Dr. Egidija NOVLJAN
20 P,S
• Svetovanje in timsko delo - Dr. Egidija NOVLJAN, Dr. Simona TANCIG, Dr. Zoran JELENC
30 P
• Psihologija otrok s posebnimi potrebami - Dr. Janez JERMAN
20 P
• Individualizirano delo - Dr. Majda KONČAR
25 P,S
• Splošne učne težave - Dr. Marija KAVKLER
35 P,S
• Čustvene in vedenjske motnje otrok in mladostnikov - Dr. Ivan ŠKOFLEK
25 P,S
• Značilnosti otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami oz. s primanjkljaji na posameznih področjih
35 P,S
učenja v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Marija KAVKLER
• Značilnosti otrok in mladostnikov z govorno jezikovnimi težavami v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Dora
20 P
JELENC
• Značilnosti slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Stane KOŠIR
25 P,LV
• Značilnosti gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Stane KOŠIR
25 P,LV
• Značilnosti gibalno oviranih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Anton KOTAR
25 P,LV
Pogoji: Diplomanti pedagoških študijskih programov, ki so zaposleni v vrtcu, osnovni ali srednji šoli.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.11.2005 - 31.5.2006
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.589,36 SIT
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 01. Pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu

PEDAGOŠKO IN PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0
Koordinator: dr. Marjanca Pergar Kuščer, doc. ; tel.: 05 66 31 260, fax: 05 66 31 268; referat@pef.upr.si
Št. ur: 375 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci brez pedagoške izobrazbe.
Cilji: Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki niso vključevali pedagoških, psiholoških,
didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebne za uspešno pedagoško delo v osnovnih in
srednjih šolah.
Predavatelji in teme:
• Didaktika - Milena Valenčič Zuljan
75 P,LV,S
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• Specialna didaktika - Mirko Slosar, Milena Valenčič Zuljan, Mirko Slosar, Milena Valenčič Zuljan, Vida Medved
135
Udovič
P,LV,S
• Andragogika - Nives Ličen
30 P
• Psihologija - Marjanca Pergar Kuščer, Mojca Juriševič, Simona Prosen, Cveta Razdevšek Pučko
90 P,S
• Pedagogika - Mojca Peček Čuk, Irena Lesar
45 P,S
Obveznosti: Seminarske naloge in/ali izpiti.
Pogoji: Diploma višješolskega,visokošolskega,visoko-strokovnega in univerzitetnega programa,ki niso vključevali pedagoškopsiholoških in spec. didaktičnih vsebin.Plačilo kotizacije pred pričetkom predavanj.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
3.10.2005 - 30.6.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 112.157,29 SIT
Opombe: Informacije: http://www.pef.upr.si V primeru, da bi fakulteta morala sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost
kandidati, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja.
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 01. Pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKE ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0
Koordinator: dr. Cveta Razdevšek-Pučko, izr.prof.; tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
cveta.pucko@pef.uni-lj.si
Št. ur: 375 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci brez pedagoške izobrazbe.
Cilji: Program je namenjen diplomantom visokošolskih programov, ki niso vključevali pedagoških, psiholoških, didaktičnih,
pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebne za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih
šolah.
Predavatelji in teme:
• PEDAGOGIKA - dr. Mojca Peček Čuk, dr. Tatjana Devjak, mag. Irena Lesar
45 P,S
• PSIHOLOGIJA - I. del - dr. Marjanca Pergar Kuščer, dr. Olga Poljšak-Škraban
45 P,S
• PSIHOLOGIJA - II. del - dr. Cveta Razdevšek Pučko, dr. Alenka Polak, mag. Mojca Juriševič
45 P,S
• DIDAKTIKA - dr. Marjan Blažič, dr. Milena Valenčič Zuljan
75 P,S
• ANDRAGOGIKA - dr. Janko Muršak
30 P
• SPECIALNA DIDAKTIKA - dr. Marjan Blažič, dr. Jožica Bezjak, dr. Verena Koch, dr. Saša A. Glažar, dr. Jože
135 P
Rugelj, mag. Črtomir Frelih
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih (vsaj 80%) ter opravljena obveznost pri določenem predmetu (seminar, pisni izpit).
Pogoji: Diploma višješolskega, visokošolskega, visokega-strokovnega ali univerzitetnega programa, ki ni vseboval pedagoškopsiholoških in specialno-didaktičnih vsebin.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.8.2005
14.10.2005 - 20.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
31.8.2005
15.10.2005 - 21.5.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 131.389,63 SIT
Opombe: V primeru omejitve vpisa bodo imeli prednost kandidati, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja. Program se izvaja ob petkih popoldan (15.00-19.00) in sobotah dopoldan (8.30-13.00), po dogovoru tudi med
tednom. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 01. Pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 390 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: diplomanti visokošolskih študijskih programov
Cilji: Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško andragoško
izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju.
Predavatelji in teme:
• Psihologija za učitelje - Drago Žagar
90 P,S
• Specialna didaktika posameznih strok - razni izvajalci
150 S
• Andragogika - Ana Krajnc
45 P,S
• Pedagogika - Robi Kroflič
45 P,S
• Didaktika - Milan Adamič
60 P,S
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: visokošolska diploma, plačana kotizacija
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.5.2005
9.9.2005 - 31.12.2005
Ljubljana
12.5.2005
14.10.2005 - 31.1.2006
Ljubljana
12.5.2005
6.1.2006 - 30.4.2006
Ljubljana
12.5.2005
17.2.2006 - 10.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 125.495,75 SIT
Opombe: Seznam literature in gradivo prejmejo udeleženci ob začetku izvajanja programa.
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 01. Pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu
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PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKE IN PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0
Koordinator: izr.prof.dr. Martin Kramar; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 375 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Diplomanti višješolskih in visokošolskih programov brez pedagoške izobrazbe
Cilji: Program je namenjen diplomantom višješolskih in visokošolski študijskih programov, ki morajo imeti pedagoškoandragoško izobrazbo s ciljem pridobitve temeljnega znanja za izvajanje pedagoškega procesa.
Predavatelji in teme:
• Pedagogika - Majda Pšunder
45 P
• Andragogika - Majda Pšunder
30 P
• Psihologija - Norbert Jaušovec
90 P
• Didaktika - Martin Kramar
90 P
• Didaktika predmeta - habilitirani sodelavci za posamezna predmetna področja
120 P
Obveznosti: pisni ali ustni izpit pri posameznem predmetu
Pogoji: Diploma višješolskega oziroma visokošolskega programa
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
1.10.2005 - 31.5.2006
Maribor
9.9.2005
1.10.2005 - 31.5.2006
Maribor
9.9.2005
1.10.2005 - 31.5.2006
Murska Sobota
Najvišja dovoljena kotizacija: 132.456,56 SIT
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 02. Pedagoško-andragoška izobrazba za predavatelje višjih strokovnih šol

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA ZA PREDAVATELJE VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0
Koordinator: Urša Gruden ; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 150 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Predavatelji višjih strokovnih šol z visoko izobrazbo.
Cilji: Usposobiti predavatelje višjih strokovnih šol za kakovostno izobraževalno delo, ob upoštevanju sodobnih dognanj
psihologije učenja, visokošolske didaktike, andragogike, obče in poklicne pedagogike in specifičnost danega poklicnega
izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Aktivno učenje, metode in oblike višješolskega študija - Barica Marentič Požarnik, Jana Kalin, Barbara Šteh,
30 D
Melita Puklek Levpušček
• Izbirni modul - Zdenko Medveš, Janko Muršak, Nena Mijoč, Cirila Peklaj
24 S
• Učni cilji, preverjanje in ocenjevanje znanja - Cirila Peklaj
24 D
• Učenje odraslih in andragoške metode - Nena Mijoč
24 D
• Povezava teorije in prakse v načrtovanju in izvajanju izobraževanja - Zdenko Medveš
24 D
• Teorije in metode poklicnega strokovnega izobraževanja - Janko Muršak
24 D
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Predavatelji višjih strokovnih šol z visoko izobrazbo, plačana kotizacija.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
8.10.2005 - 21.1.2006
Ljubljana
5.9.2005
12.11.2005 - 11.3.2006
Ljubljana
5.9.2005
18.2.2006 - 27.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 153.072,71 SIT
Opombe: Zaradi dela v pedagoških delavnicah, intenzivnih praktičnih vaj, video treninga in individualnega dela je lahko v
skupini samo 20 udeležencev.
IZP / 05. Pedagoško andragoška izobrazba / 03. Pedagoško-andragoška izobrazba za inštruktorje, učitelje praktičnega pouka in
laborante

PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE ZA KANDIDATE S SRED. IZOB.
GIMNAZIJA LEDINA, Resljeva 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 06002
Št. točk: 0
Koordinator: Roman Vogrinc; tel.: 01 43 42 200, fax: 01 43 42 210; roman.vogrinc@guest.arnes.si
Št. ur: 160 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Laboranti, učitelji praktičnega pouka s srednjo izobrazbo in inštruktorji s srednjo izobrazbo
Cilji: Izvesti tečaj in izpite iz pedagoško-andragoške izobrazbe kot pogoj za opravljanje strokovnega izpita
Predavatelji in teme:
• Psihologija - dr. Jože Trček
40 P,D
• Specialna metodika praktičnega pouka - dr. Zvone Perat
40 P,D
• Didaktika - Jure Gartner
40 P,D
• Pedagogika z andragogiko - Vesna Podgornik
40 P,D
Obveznosti: Obiskovanje predavanj, izdelava in zagovor seminarske naloge, izpiti iz štirih sklopov predavanj
Pogoji: Zaključena srednješolska izobrazba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
14.10.2005 - 15.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.556,33 SIT
Opombe: Literaturo kandidati dobijo na seminarju, naslove seminarskih nalog določijo predavatelji
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IZP / 06. Knjižničarstvo / 01. Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOL. IZ BIBLIOTEKARSTVA ZA KNJIŽNIČARJE V OŠ IN SŠ
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 375 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Diplomanti uni. štud. programov, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja splošno izobražev. ali strokovnih predmetov v
OŠ in SŠ ali za učitelja v devetletni OŠ ter se bodo/so že zaposleni v šol. knjižnici.
Cilji: Program je namenjen diplomantom strok oziroma učiteljem, ki nameravajo delati v knjižnicah ali tam že delajo oziroma se
vključujejo v izvajanje knjižničnih in informacijskih znanj. Temeljni cilj študijskega programa za izpopolnjevanje v knjižničarski
stroki je zagotoviti delavcem v šolskih knjižnicah ustrezno strokovno izobrazbo. Po odredbi MŠZŠ so to diplomanti, ki
izpolnjujejo pogoje za učitelja splošno izobraževalnih ali strokovnih predmetov in tisti, ki imajo pogoje za učitelja v 9-letni OŠ.
Predavatelji in teme:
• Osnove bibliotekarstva - Jože Urbanija
30 P
• Razvoj bibliotekarstva - France M. Dolinar
30 P
• Sodobna organiziranost bibliotekarstva 3 - Jože Urbanija
30 P
• Šolske knjižnice - Silva Novljan
30 P
• Bibliotekonomija - Majda Jakše Ujčič
30 P
• Klasifikacija 2 - Alenka Šauperl
15 P
• Uvod v informacijsko znanost - Maja Žumer
30 P
• Informacijska tehnologija - Jasna Maver
30 LV
• Psihologija za bibliotekarje - Vlasta Zabukovec
30 P
• Kognitivna psihologija 2 - Vlasta Zabukovec
15 P
• Kognitivna psihologija 1 - Vlasta Zabukovec
15 P
• Metode bibliotekarskega komuniciranja - Vlasta Zabukovec, Darja Kobal
45 D
• Klasifikacija 1 - Alenka Šauperl
15 P
• Visokošolske knjižnice - Silva Novljan, Melita Ambrožič
30 D
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Vpišejo se lahko diplomanti univerzitetnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja splošno izobraževalnih
ali strokovnih predmetov v OŠ in SŠ ali pogoje za učitelja v devetletni OŠ.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
28.10.2005 - 27.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 65.398,59 SIT
Opombe: Seznam literature bo predstavljen na seminarju.
IZP / 07. Drugi programi izpopolnjevanja / 01. Osnove visokošolske didaktike

Osnove visokošolske didaktike
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 60 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Visokošolski asistenti, predvsem ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv
Cilji: Seznaniti kandidate s širšo paleto različnih oblik pedagoškega dela s študenti (delo z velikimi in malimi skupinami, variante
predavanja, aktivno samostojno delo šrudentov, metode izkustvenega učenja...) in s kriteriji izbiranja, uvesti kandidate v
osnovne postopke načrtovanja, izvajanja in vrednotenja rezultatov pedagoškega procesa.
Predavatelji in teme:
• Osnove uspešne komunikacije - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
6D
• Delo s skupinami - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
10 D
• Visokošolsko predavanje - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
6D
• Študijske strategije - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
4D
• Preverjanje in ocenjevanje znanja - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
8D
• Samoevalvacije - Barica Marentič Požarnik
4D
• Seminarske naloge - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
12 S
• Mini nastop z video analizo - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček, Andreja Lavrič
10 D
Obveznosti: Aplikacija spoznanj visokošolske didaktike na lastno učno situacijo v obliki seminarske naloge, ki jo predstavi
tekom izobraževanja; 80% aktivna udeležba.
Pogoji: Visokošolski aistenti ali docenti, predvsem ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv, plačana kotizacija.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2006
1.3.2006 - 31.5.2006
Ljubljana, Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 67.627,23 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Karmen Pižorn, doc.; Tel.: 01/5892-299, fax: 01/5347-997; karmen.pizorn@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji angleščine v 4. in 5. razredu s končanim enoprednetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim študijskim
programom iz angleščine.
Cilji: Udeležence seznaniti z novostmi na področju zgodnjega poučevanja angleščine. Program je pripravljen tako, da omogoča
pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja specialne didaktike (metode za poučevanje angleščine v predpubertetnem
obdobju, uporaba avtentičnih besedil za učenje angleščine, uporaba jezikovnih iger in drugih ustreznih dejavnosti za učence,
izdelava didaktičnih pripomočkov, izbira reprezentativnih gradiv, spremljanje napredka učenca in vrednotenja učenčevega
znanja).
Predavatelji in teme:
• Koncept znanja tujega jezika: splošno in s poudarkom na začetnem učenju v predpubertetnem obdobju;
5 P,D
značilnosti mlajših učencev; Učni načrt za angleščino: cilji učenja angleščine v 2. triletju... - dr. Mateja Dagarin
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti - ustrezne metode poučevanja mlajših učencev (Jezikovne igre, uporaba
lutk, pesmi, dramatizacije, gibanje itd.); Medkulturnost in učne strategije - red.prof. Edvard Majaron, spec., mag.
8 P,D
Branko Ažman, mag. Soča Fidler
• Uporaba avtentičnih besedil za učenje angleščine: teoretične osnove uporabe pravljic in tehnike uporabe pravljic
4 P,D
za zgodnje učenje; Praktični prikaz uporabe avtentičnih besedil za poučevanje tujega j. - dr. Veronika Rot
Gabrovec
• Spremljava profesionalnega razvoja - portfolio - mag. Soča Fidler
3 P,D
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu - dr. Karmen Pižorn
4 P,D
Pogoji: Učitelji angleščine in/ali učitelji RP s programom PIAOŠ.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.1.2006
4.3.2006 - 18.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 2
Koordinator: Urša Gruden ; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji angleščine v četrtem in petem razredu s končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim
študijskim programom iz angleščine.
Cilji: Program izhaja iz zahtev novih UN, saj se tuji jezik prvič pojavi v kurikulumu za učence v starosti 9 -11 let. Učitelji angl., ki
so se med dodipl. študijem usposabljali za poučevanje učencev v starosti od 11 let dalje, se usposabljajo za poučevanje mlajših
učencev v 2. triletju devetletne OŠ. Program omogoča pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja spec. didaktike.
Udeleženci dobijo smernice za samovrednotenje svojega dela. Oblikujejo tudi stališča in naravnanosti.
Predavatelji in teme:
• Koncept znanja tj: splošno in s povdarkom na začetnem učenju v predpubert. obd.; značilnosti mlajših učencev.
Učni načrt za ang.: cilji učenja ang. v 2. tril. Sodobni pogledi na to, kako se mlajši otroci učijo tujega jezika;
5D
Možnosti, ki jih nudi fleksibilna diferenciacija: kaj in kako diferencirati - Mateja Dagarin Fojkar, Janez Skela
• Uporaba avtentičnih besedil za učenje angleščine: teoretične osnove uporabe pravljic in tehnike uporabe pravljic
4P
za zgodnje učenje; Praktični prikaz uporabe avtentičnih besedil za poučevanje tujega j. - Veronika Rot Gabrovec
• Spremljava profesionalnega razvoja - portfolio; Učbeniki in ustrezna didaktična gradiva za poučevanje angleščine
3D
v tem obdobju - Janez Skela
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti - ustrezne metode poučevanja mlajših učencev (jezikovne igre, uporaba
8D
lutk, pesmi, dramatizacije, gibanje); medkulturnost in učne strategije - Mateja Dagarin Fojkar, Soča Fidler
• Preverjanje in ocenjevanje znanaj v 4. in 5. razredu - Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu
4P
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Učitelji angleščine v četrtem in petem razredu s končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim študijskim
programom iz angleščine.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
20.1.2006 - 28.1.2006
Ljubljana
20.2.2006
17.3.2006 - 25.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA: ANGLEŠKI JEZIK
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Mihaela Brumen; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji angleščine 4. in 5. razredu s končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim UNI programom iz
angleščine.
Cilji: Ta program izhaja iz zahtev novih učnih načrtov, saj se je tuji jezik prvič pojavil v kurikulumu za učence v starosti 9-11 let.
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Učitelji AN, ki so se med dodiplomskim študijem usposabljali za poučevanje učencev v starosti od 11 let dalje, se uspos. za
poučevanje mlajših učencev v 2. triletju OŠ. Program je pripravljen tako, da omogoča pridob. teoret. in prakt. znanj s področja
spec. did. besedil za učenje angleščine, uporaba jezikovnih iger in drugih ustreznih dejavnosti za učence.
Predavatelji in teme:
• Koncept znanja tujega jezika s poudarkom na predpubertetnem obdobju, Učni načrt za AN, cilji učenja AN v 2.
tril., Sodobni pogledi na to, kako se otroci učijo tuj.j. Možnosti, ki jih nudi fleks. dif. - Slavko Cvetek, Mihaela
5P
Brumen, Melita Kukovec
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti-ustrezne metode poučevanja mlajših učencev (jezikovne igre, uporaba
8P
lutk, pesmi, dramatizacije, gibanje itd.) Medkulturnost in učne strategije - Janja Črčinovič Rozman, Matjaž Duh,
Mihaela Brumen, Olivera Ilič
• Uporaba avtentičnih besedil za učenje AN: teoretične osnove uporabe pravljic in tehnike uporabe pravljic za
4P
zgodnje učenje. Praktični prikaz uporabe avtentičnih besedil za poučevanje tujega jezika. - Michelle Gadpaille
• Spremljava profesionalnega razvoja - portfolio. Učbeniki in ustrezna didaktična gradiva za poučevanje AN v tem
3P
obdobju - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu - Slavko Cvetek, Mihaela Brumen, Melita Kukovec
4P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2005
20.1.2006 - 27.1.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - DALJNOGLEDI IN PLANETI
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, iz.prof. ; 051 418 339; fax: 01 4773 716; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - daljnogledi in planeti
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - daljnogledi in planeti.
Predavatelji in teme:
• Astronavtika in vesoljske sonde - Mojca Čepič
2P
• Didaktični pogled na relacijo predmet-slika - Aleš Iršič
2D
• Sodobni astronomski teleskopi - Ruben Belina
2D
• Naše in druga osončja - Ana Gostinčar Blagotinšek
2P
Pogoji: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - daljnogledi in planeti
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
1.2.2006 - 28.2.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - SONCE, LUNA, ZEMLJA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof. ; tel.: 051 418 339; fax: 01 4773 716; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Predavatelji in teme:
• Zemlja kot planet, kako različni so planeti - Mojca Čepič
2P
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - Ana Gostinčar Blagotinšek
2P
• Sonce kot vir energije, camera obscura - Ruben Belina
2 P,D
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Aleš Iršič
2D
Pogoji: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
2.1.2006 - 31.1.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si Literatura bo posredovana na seminarju.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - ZVEZDE IN VESOLJE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof. ; tel: 051 418 339; fax: 01 4773 716; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Zvezde in vesolje.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - zvezde in vesolje.
Predavatelji in teme:
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - Mojca Čepič
2P
• Kaj vse lahko opazujemo z astronomskim daljnogledom - Ana Gostinčar Blagotinšek
2P
• Vesolje kot celota - Aleš Iršič
2P
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Ruben Belina
2D
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Pogoji: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Zvezde in vesolje.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
1.3.2006 - 31.3.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - DALJNOGLEDI IN PLANETI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof.; Tel.: 01/5892-218, fax: 01/5347-997; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - daljnogledi in planeti.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - daljnogledi in planeti.
Predavatelji in teme:
• Astronavtika in vesoljske sonde - dr. Mojca Čepič
2P
• Didaktični pogled na relacijo predmet - slika - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
2D
• Sodobni astronomski teleskopi - Ruben Belina, Aleš Iršič
2D
• Naše in druga osončja - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
13.1.2006 - 13.1.2006
Pef Ljubljana in FMF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - SONCE, LUNA, ZEMLJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof.; Tel.: 01/5892-218, fax: 01/5347-997; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Predavatelji in teme:
• Zemlja kot planet, kako različni so planeti - dr. Mojca Čepič
2P
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
2P
• Sonce kot vir energije, camera obscura - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, dr. Mojca Čepič
2 P,D
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Ruben Belina, Aleš Iršič
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
6.1.2006 - 6.1.2006
PeF Ljubljana in FMF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - ZVEZDE IN VESOLJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof. ; Tel.: 01/5892-218, fax: 5347-997; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - zvezde in vesolje.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - zvezde in vesolje.
Predavatelji in teme:
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - dr. Mojca Čepič
2P
• Kaj vse lahko opazujemo z astronomskim daljnogledom - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
2P
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Ruben Belina, Aleš Iršič
2D
• Vesolje kot celota - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
20.1.2006 - 20.1.2006
PeF Ljubljana in FMF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - DALJNOGLEDI IN PLANETI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mitja Slavinec; 02 2293600, 02 2518180; mitja.slavinec@uni-mb.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astromija - Daljnogledi in planeti
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - Daljnogledi in planeti
Predavatelji in teme:
• Astronavtika in vesoljske sonde - Robert Repnik
2P
• Didaktični pogled na relacijo predmet - slika - Marko Marhl, Andrej Nemec
2D
• Sodobni astronomski teleskopi - Vlado Grubelnik, Andrej Nemec
2D
• Naše in druga osončja - Mitja Slavinec
2P
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.12.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

Predvideni čas izpeljave
13.1.2006 - 21.1.2006

Kraj izvedbe
Maribor

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - ZVEZDE IN VESOLJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mitja Slavinec; 02 229 3600, 02 251 8180; mitja.slavinec@uni-mb.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - zvezde in vesolje
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - zvezde in vesolje.
Predavatelji in teme:
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - Robert Repnik
2P
• Kaj vse lahko opazuijemo z astronomskim daljnogledom - Marko Marhl
2P
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Vlado Grubelnik, Andrej Nemec
2D
• Vesolje kot celota - Mitja Slavinec
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
13.1.2006 - 21.1.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAMI IZ ASTRONOMIJE - SONCE, LUNA, ZEMLJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Mitja Slavinec; 02 229 3600, 02 251 8180; mitja.slavince@uni-mb.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke za izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Predavatelji in teme:
• Zemlja, kot planet, kako različni so predmeti - Marko Marhl
2P
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - Robert Repnik
2P
• Sonce kot vir energije, camera obscura - Mitja Slavinec, Andrej Nemec
2 P,D
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Marko Marhl, Andrej Nemec
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
13.1.2006 - 21.1.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - DALJNOGLEDI IN PLANETI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivo Verovnik; 02 88 39 275, 02 88 39 276; ivo.verovnik@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - daljnogledi in planeti.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - daljnogledi in planeti.
Predavatelji in teme:
• Astronavtika in vesoljske sonde - dr. Tomaž Zwitter
2P
• Didaktični pogled na relacijo predmet - slika - dr. Andrej Čadež
2D
• Sodobni astronomski teleskopi - Učitelj praktik 2
2D
• Naše in druga osončja - Učitelj praktik 1
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
11.3.2006 - 11.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt za izbirni predmet Astronomija
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - SONCE, LUNA, ZEMLJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivo Verovnik; 02 88 392 75, 02 88 392 76; ivo.verovnik@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - Sonce, Luna, Zemlja.
Predavatelji in teme:
• Zemlja kot planet, kako različni so planeti - dr. Andrej Čadež
2P
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - dr. Tomaž Zwitter
2P
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Učitelj praktik 1
2D
• Sonce kot vir energije, camera obscura - Učitelj praktik 1, Učitelj praktik 2
2 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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15.12.2005
18.2.2006 - 18.2.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt za izbirni predmet Astronomija

Ljubljana

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - ZVEZDE IN VESOLJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivo Verovnik; 02 88 392 75, 02 88 392 76; ivo.verovnik@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - zvezde in vesolje.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija - zvezde in vesolje.
Predavatelji in teme:
• Kaj vse lahko opazujemo z astronomskim daljnogledom - Dr. Andrej Čadež
2P
• Vesolje kot celota - Dr. Tomaž Zwitter
2P
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - Učitelj praktik 1
2P
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Učitelj praktik 2
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
15.4.2006 - 15.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt za izbirni predmet Astronomija
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 03. Čebelarstvo

PROGRAM IZ ČEBELARSTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Minka Vičar, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana; tel.: 01 2363 146. fax: 01 2363150; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta čebelarstvo.
Cilji: Uvajanje izbirnega predmeta čebelarstvo. Usvojiti snovna strokovna znanja o čebelarstvu. Usvojiti osnovna strokovna in
praktična znanja za gojitev čebel, tehnologijo dela v panju in čebelnjaku. Usvojiti osnovno znanje o čebeljih produktih.
Predavatelji in teme:
• Biologija čebele - Janez Gregori
3 P,D
• Etologija in socialni odnosi pri čebelah - Janez Gregori
3 P,D
• Gojenje čebel - Janez Gregori
6 P,D
• Bolezni in zdravljenje čebele - Janez Gregori
1P
• Vloga čebel v ekosistemih - Janez Gregori
1P
• Čebelji panji in tehnologija dela v panju - Janez Gregori
5 P,D
• Zaščitna oprema v čebelarstvu - Janez Gregori
1D
• Šolski čebelnjak in izvajanje izbirnega predmeta Čebelarstvo - Janez Gregori, Minka Vičar
2 P,D
• Čebelji produkti (vrste, sestava, skladiščenje uporaba) - Milan Meglič
2 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.4.2006
1.6.2006 - 3.6.2006
Kranjska gora
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Število udeležencev/nk je omejeno na 10 - 16 (možnosti za direktno delo s panji in čebelami). Delo bo potekalo na
terenu in v čebelnjaku, zato poskrbite za primerna oblačila.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 04. Državljanska vzgoja in etika

PROGRAM IZ DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN ETIKE
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana; tel.: 01/4201 240,fax: 01/4201 266;
mitja.sardoc@pei.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji državljanske vzgoje in etike
Cilji: Udeleženci se seznanijo z aktualnimi vsebinami, ki so se v spremljavi pokazale kot posebej zahtevne, možnostmi
medpredmetnih povezav, posebnostmi sodobnih didaktičnih pristopov pri poučevanju drž. vzgoje in etike ter problematiko
preverjanja in ocenjevanja. V sklepnem delu seminarja, si udeleženci vzajemno predstavijo praktične izvedbene rešitve ? zglede
učnih ur, ki so učence motivirale in miselno aktivirale.
Predavatelji in teme:
• Slovenija v procesih globalizacije - dr. Darij Zadnikar
2P
• Vprašanja demokracije: narod, država, Slovenija v EU - dr. Marjan Šimenc
4 P,D
• Pomenska analiza besedil in slikovnih gradiv - dr. Janez Justin
2 P,D
• Zgledi medpredmetnih povezav - mag. Mitja Sardoč
2D
• Človekove pravice kot vrednotna osnova državljanske vzgoje in etike: stereotipi in predsodki - dr. Marina Lukšič
2D
Hacin
• Pravičnost: enakost različnosti - dr. Mojca Peček Čuk
2P
• Pasivna in aktivna pravičnost: participacija učencev kot pogoj za pravičnost - dr. Tatjana Devjak
2D
• Preverjanje in ocenjevanje znanja: specifičnosti pri ocenjevanju DIE - Cveta Pučko
2P
• Standardi znanja, področja in kriteriji ocenjevanja - Urška Margan
2D
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• Izmenjava praktičnih izkušenj z udeleženci - dr. Tatjana Devjak, dr. Marina Lukšič Hacin, Urška Margan
4S
Obveznosti: Obveznost je opravljena, če slušatelj/ica uspešno opravi pripravo in zagovor učne ure.
Pogoji: Vsi učitelji predmeta državljanska vzgoja in etika, ki se prvič prijavljajo na seminar
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
7.11.2005 - 18.11.2005
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana
30.9.2005
6.3.2006 - 17.3.2006
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 04. Državljanska vzgoja in etika

PROGRAM IZ DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN ETIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Marina Tavčar Krajnc; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta državljanska vzgoja in etika.
Cilji: Udeleženci se seznanijo z aktualnimi vsebinami, ki so se v spremljavi pokazale kot posebej zahtevne, možnostmi
medpredmetnih povezav, posebnostmi sodobnih didaktičnih pristopov pri poučevanju drž. vzgoje in etike ter problematiko
preverjanja in ocenjevanja. V sklepnem delu seminarja si udeleženci vzajemno predstavijo praktične izvedbene rešitve - zglede
učnih ur, ki so učence motivirale in miselno aktivirale.
Predavatelji in teme:
• Vprašanja demokracije; narod, država, Slovenija v EU - Vesna Vuk Godina, vesna Vuk Godina
4 P,D
• Slovenija v procesih globalizacije - Vesna Vuk Godina
2P
• Človekove pravice kot vrednostna osnova državljanske vzgoje in etike; stereotipi in predsodki - Andrej Fištravec
2D
• Pomenska analiza besedil in slikovnih gradiv - Marina Tavčar Krajnc
2 P,D
• Pravičnost - enakost različnosti - Marina Tavčar Krajnc
2P
• Pasivna in aktivna pravičnost, participacija učencev kot pogoj za pravičnost - Biserka Zadravec
2D
• Zgledi medpredmetnih povezav - Suzana Košir
2D
• Preverjanje in ocenjevanje; taksonomije, specifičnosti ocenjevanje pri DIE standardi znanja, področja in kriteriji
4 P,D
ocenjevanja - Marina Tavčar Krajnc
• Izmenjava praktičnih izkušenj - udeleženci - Marina Tavčar Krajnc
4S
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.1.2006
10.2.2006 - 17.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 05. Elektronika z robotiko

PROGRAM IZ ELEKTRONIKE Z ROBOTIKO
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 2
Koordinator: doc. dr. Dušan Ponikvar; 01 4766 511; dusan.ponikvar@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta elektronika z robotiko
Cilji: Učitelji spoznajo značilnost in filozofijo predmeta ter učni načrt; spoznajo nekatere možnosti za aktivno poučevanje s
poudarkom na reševanju problemov, meritvah in eksperimentalnem delu. Utrdijo in razširijo pojme ter znanja iz elektronike v
povezavi z drugimi področji. Pridobijo si kritičnost pri napovedovanju in vrednotenju rezultatov.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt) - Dušan Ponikvar, Jože Pahor
2P
• Načrtovanje pouka (ciljev, dejavnosti učencev in učitelja, preverjanja kriterijev za ocenjevanje in ocenjevanja),
4 P,D
učne strategije (problemski pouk, eksperimentalno delo) - Dušan Ponikvar, Jože Pahor
• Osnove regulacije in vodenja procesov, informatike in prenašanje podatkov. Povezanost elektronike z drugimi
6 P,LV
področji. - Dušan Ponikvar, Jože Pahor, Dušan Ponikvar, Jože Pahor
• Problemi iskanje in napovedovanje rešitev, načrtovanje poskusov, vrednotenje rezultatov, izvajanje tipičnih
12 P,LV
poskusov in vrednotenje rezultatov - Jože Pahor, Ponikvar Dušan, Dušan Ponikvar, Jože Pahor
Obveznosti: Prisotnost pri predavanjih in aktivna udeležba pri praktičnem delu usposabljanja
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.12.2005
1.2.2006 - 3.3.2006
FMF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: dusan.ponikvar@fiz.uni-lj.si
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 06. Elektrotehnika

PROGRAM IZ ELEKTROTEHNIKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, doc. ; Tel.: 01/5892-296, 01/5892-233; slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta elektrotehnika.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta Elektrotehnika, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja z novejšimi vsebinami s področja
Elektrotehnike. Se usposobijo za izvajanje predmeta na osnovi aktivnega praktičnega dela, s katerim iz posameznih specifičnih
primerov dosežejo splošnejša znanja in spretnosti.
Predavatelji in teme:
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• Pregled učnega načrta - dr. Slavko Kocijančič
2P
• Električni krog - uvod - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Električne napeljave v stanovanju - mag. Janez Jamšek, Gregor Tarman
3 P,D,ED
• Elekrično delo in moč, varčevanje z električno energijo - mag. Janez Jamšek
1P
• Pridobivanje električne energije, alternativni viri energije pri pridobivanju električne energije - mag. Janez Jamšek,
2 P,D,ED
Gregor Tarman
• Model elektromotorja, merjenje izkoristka in ugotavljanje pogojev delovanja, ki vplivajo na izkoristek - dr. Slavko
2 P,D,ED
Kocijančič, Gregor Tarman
• Model električnega generatorja, merjenje izkoristka in ugotavljanje pogojev delovanja, ki vplivajo na izkoristek - dr.
2 P,D,ED
Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Transformator, delovanje in uporaba - dr. Slavko Kocijančič
1P
• Načrtovanje in razdelitev seminarskih nalog - dr. Slavko Kocijančič
1P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
25.11.2005 - 26.11.2005
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: http://pef.uni-lj.si/slavkok/sudenti.htm Igor Dosedla in drugi, Elektrotehnika, Tehniška založba slovenije,
Ljubljana 1998 spletna stran http://e-prolab.com/comlab
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 06. Elektrotehnika

PROGRAM IZ ELEKTROTEHNIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Nenad Muškinja; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta elektrotehnika.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta Elektrotehnika, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja z novejšimi vsebinami s področja
elektrotehnike, se usposobijo za izvajanje predmeta na osnovi aktivnega praktičnega dela, s katerim iz posameznih specifičnih
primerov dosežejo splošnejša znanja in spretnosti.
Predavatelji in teme:
• Pregled učnega načrta - Amand Papotnik
2P
• Električni krog - uvod - Nenad Muškinja
2P
• Električne napeljave v stanovanju - Nenad Muškinja, Božidar Kunstelj
3 P,D
• Električno delo in moč, varčevanje z električno energijo - Nenad Muškinja
1P
• Pridobivanje električne energije, alternativni viri energije pri pridobivanju električne energije - Nenad Muškinja
2 P,D
• Model elektromotorja, merjenje izkoristka in ugotavljanje pogojev delovanje, ki vplivajo na izkoristek - Gregor
2 P,D
Edelbaher, Božidar Kunstelj
• Model električnega generatorja, merjenje izkoristka in ugotavljanje pogojev delovanja, ki vplivajo na izkoristek 2 P,D
Miran Radič
• Transformator, delovanje in uporaba - Franc Mihalič
1P
• Načrtovanje in razdelitev seminarskih nalog - Nenad Muškinja
1P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 18.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 08. Filozofija za otroke

PROGRAM IZ FILOZOFIJE ZA OTROKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Mišo Dačić, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana; 01 2363 113; miso.dacic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji predmeta kritično mišljenje/etična raziskovanja/jaz in drugi s končanim dvopredmetnim UNI študijskim
programom iz geogr., pedagog., politol., slov., soc., soc. kulture ali zgod.
Cilji: Cilj programa je seznanitev učiteljev z metodami za razvijanje višjih kognitivnih sposobnosti otrok, ki jih ponujajo vsebine
programa Filozofija za otroke: filozofskega raziskovanja etičnih, socialnih, spoznavnih in ontoloških problemov; avtonomnega,
kritičnega, refleksivnega mišljenja; domišljije in kreativnosti; kulture dialoga; miselnih spretnosti.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Filozofija za otroke - Marjan Šimenc
2P
• Logika - vsebine iz učnega načrta - janez Bregant
4 P,LV,D
• Politična filozofija - vsebine iz učnega načrta - Marjan Šimenc
4 P,LV,D
• Prikaz učne ure z učenci - Marjeta Žumer, Mojca Štiglic
4H
• Etika - vsebine iz učnega načrta - Mišo Dačić
4 P,LV,D
• Vodenje dialoga - Alenka Hladnik
3 P,LV,D
• Kaj je filozofija? - Dean Komel
3P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
18.11.2005 - 3.12.2005
Kranj
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Harijeva odkritja - delovni zvezek za izbirni predmet Kritično mišljenje za 7. razred osnovne šole;
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 09. Genetika
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PROGRAM IZ GENETIKE
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01006
Št. točk: 2
Koordinator: Prof. dr. Darja Žgur Bertok; tel.: 01/423 33 88, e-mail: darja.zgur@bf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: vsi učitelji predmeta genetika
Cilji: -uvajanje izbirnega predmeta genetika, -usvojiti snovna strokovna znanja sodobne molekularne genetike, -usvojiti
praktične metode dela v genetiki in preizkusiti praktična dela in vaje za učence, -uvajati aktivne metode dela preko katerih
učenci osvajajo osnovna znanja genetike in ugotavljajo njen vpliv na življenje in družbo.
Predavatelji in teme:
• Zgradba in delitev celice - Marjanca Starčič Erjavec, Fani Oven
3 P,D
• Razmnoževanje in dednost - Jerneja Ambrožič Avguštin, Fani Oven
3 P,D
• Molekularna genetika - Darja Žgur Bertok, Blagajana Herzog Velikonja, Fani Oven
5 P,D
• Mutacije in modifikacije - Blagajana Herzog Velikonja, Fani Oven
2 P,D
• Prenašanje lastnosti na potomce (Mendlova genetika) - Jerneja Ambrožič Avguštin, Fani Oven
2 P,D
• Populacijska genetika - Marjanca Starčič Erjavec, Fani Oven
4 P,D
• Humana genetika - Jerneja Ambrožič Avguštin, Fani Oven
2 P,D
• Genetika in vsakdanje življenje - Miklavž Grabnar, Fani Oven
3 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2005
19.1.2006 - 21.1.2006
Odd. za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Za delo v laboratoriju je obvezna laboratorijska halja.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 09. Genetika

PROGRAM IZ GENETIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Leon Senčič; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta genetika.
Cilji: Uvajanje izbirnega predmeta genetika, usvojiti snovna strokovna znanja sodobne molekularne genetike, usvojiti praktične
metode dela v genetiki in preizkustiti praktična dela za učence, uvajati aktivne metode dela preko katerih učenci osvajajo znanja
genetike in ugotavljajo njene vplive na življenje in družbo.
Predavatelji in teme:
• Zgradba in delitev celice - Leon Senčič, Terezija Ciringer
3 P,D
• Razmnoževanje in dednost - Leon Senčič, Terezija Ciringer
3 P,D
• Molekularna genetika - Leon Senčič, Terezija Ciringer
5 P,D
• Mutacije in modifikacije - Leon Senčič
2 P,D
• Prenašanje lastnosti na potomce (Mendlova genetika) - Leon Senčič
2 P,D
• Populacijska genetika - Anton Ivančič
4 P,D
• Humana genetika - Nadja Kokalj Vokač
2 P,D
• Genetika in vsakdanje življenje - Anton Ivančič
3 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.8.2005
23.9.2005 - 29.9.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 09. Genetika

PROGRAM IZ GENETIKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Minka Vičar, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana, ; tel.: 01 2363 146, fax: 01 2363150; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta genetika.
Cilji: - uvajanje izbirnega predmeta genetika, usvojiti snovna strokovna znanja sodobne molekularne genetike - usvojiti
praktične metode dela v genetiki in preizkusiti praktična dela in vaje za učence - uvajati aktivne metode dela preko katerih
učenci osvajajo osnovna znanja genetike in ugotavljajo njene vpliv na življenje in družbo.
Predavatelji in teme:
• Zgradba in delitev celice - Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
3 P,ED
• Razmnoževanje in dednost - Jasna Štrus
3 P,D
• Molekularna genetika - Blagajana Hercog Velikonja
5 P,D
• Mutacije in modifikacije - Blagajana Hercog Velikonja
2 P,D
• Prenašanje lastnosti na potomce (Mendlova genetika) - Blagajana Hercog Velikonja, Blagajana Hercog Velikonja
2 P,D
• Populacijska genetika - Blagajana Hercog Velikonja
4 P,D
• Humana genetika - Marija tefančič
2 P,D
• Genetika in vsakdanje življenje - Miklavž Grabnar
3 P,R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.12.2005
9.2.2006 - 11.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 10 -16 (zaradi možnosti izvedbe laboratorijskih in terenskih del).
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 10. Hrvaščina

PROGRAM IZ HRVAŠČINE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 2
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta hrvaščina.
Cilji: Pri načrtovanju seminarja smo upoštevali, da je preteklo že precej časa, odkar so učitelji zaključili študij, da več kot deset
let tega predmeta ne poučujejo in da so izgubili stik s predm., ki je imel nekoč dvodelno ime, danes sta to dva jezika. Prvi cilj
izobraževanja je staro znanje učiteljev dopolniti z novim in pozornost nameniti kontrastivnemu pristopu, jezikovnim dejavnostim,
\"osveževanju\" hrv. jezikovnega sistema, spoznavanju z novejšo literaturo ter z hrvaško kulturo in civilizacijo.
Predavatelji in teme:
• Komunikacijsko-kontrastivni pristop pri učenju/poučevanju hrvaščine - Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc,
4 P,D
Vesna Požgaj Hadži
• Interferenčne napake - ugotavljanje in odpravljanje - Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vesna Požgaj
4 P,D
Hadži
• Jezikovne dejavnosti - Antun Pavlin
4 P,D
• Medkulturne vsebine pri poučevanju hrvaščine kot izbirnega predmeta - Mirjana Benjak
4 P,D
• Nove metode in tehnologije pri učenju / poučevanju (hrvaškega) jezika - Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic
4 P,D
Bulc, Vesna Požgaj Hadži
• Nekonvencionalne oblike pouka (seminarji v avtentičnem okolju) - Antun Pavlin
2 P,D
• Kako s stripom spodbujati učenčeve jezikovne dejavnosti - Mirjana Benjak
2 P,D
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Vsi učitelji predmeta hrvaščina.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.11.2005
11.11.2005 - 19.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 11. Kemija v okolju

PROGRAM IZ KEMIJE V OKOLJU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag.Nikolaja Golob; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta kemija v okolju.
Cilji: Spoznavanje in poglobitev osnovnih značilnosti eksperimentalno-terenskega dela, od načrtovanja do izvajanja.
Usposabljanje za sodelovalno-raziskovalno in projektno učno delo pri preučevanju okoljskih dejavnikov. Seznanjanje z
eksperimentalnimi metodami, ki so primerne za terensko delo in za kemijsko analizo zraka, vode in tal.
Predavatelji in teme:
• Pridobivanje in povezovanje pomembnih podatkov o stanju okolja glede na izbran vsebinski modul(atmosferski
8 P,D
procesi in kakovost zraka, celinskih in morskih voda) in vrednotenje z vidika samost. razvoja. Priprava načrta
terenskega dela - Darinka Vončina Brodnjak, Nikolaja Golob
• Eksperimentalno določanje ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti izbranega medija (voda, prst, zrak) 8 TD
Janja Majer, Manica Grčar
• Vrednotenje in procesiranje podatkov pridobljenih s pomočjo terenskega dela in študija različnih virov z namenom
8D
razvijanja samoiniciativnosti, odgovornosti in delovanja v lastnem okolju. - Nikolaja Golob, Manica Grčar
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.2.2006
17.3.2006 - 25.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 11. Kemija v okolju

PROGRAM IZ KEMIJE V OKOLJU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Anita Poberžnik; 02 8839277, 02 8839276; anita.poberznik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji izbirnega predmeta Kemija v okolju
Cilji: Spoznavanje in poglobitev osnovnih značilnosti eksperimentalno-terenskega dela, od načrtovanja do izvajanja;
usposabljanje za sodelovalno raziskovalno in projektno učno delo pri preučevanju okoljskih dejavnikov; seznanitev z
eksperimentalnimi metodami, ki so primerne za kemijsko analizo zraka, vode in tal.
Predavatelji in teme:
• Pridobivanje in povezovanje pomembnih podatkov o stanjih okolja glede na izbran vsebinski modul (atmosferski
procesi in kakovost zraka; kakovost celinskih in morskih voda, kakovost tal in podtalnice) - mag.Renata Bregar,
6 P,D
univ.dipl.kem., dr. Branko Družina, Andrej Perc, mag.Renata Bregar, univ.dipl.kem., dr. Branko Družina, Andrej
Perc
• Priprava načrta terenskega dela - mag. Mariza Skvarč, Anita Poberžnik, mag. Andreja Bačnik, Zdenka Keuc
2D
• Eksperimentalno določanje ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti izbranega medija (voda, prst, zrak) 8 TD
mag. Mariza Skvarč, Anita Poberžnik, mag. Andreja Bačnik, Zdenka Keuc
• Vrednotenje in procesiranje podatkov pridobljenih s pomočjo TD in študija različnih virov (primerjava
8D
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eksperimentalno pridobljenih podatkov z uradnimi analizami) z namenom razvijanja samoiniciativnosti - dr. Sonja
Jeraj, Anita Poberžnik, Andrej Perc, mag. Mariza Skvarč
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
11.5.2006 - 13.5.2006
Luče ali Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Udeleženci naj: - imajo učni načrt za izbirni predmet Kemija v okolju - bodo primerno obuti in oblečeni za delo na
terenu
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 12. Kemija v življenju

PROGRAM IZ KEMIJE V ŽIVLJENJU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana; tel.: 01 2363 147, fax: 01 2363 150; andreja.bacnik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Vsi učitelji izbirnega predmeta kemija v življenju.
Cilji: Usposobiti učitelje tako na teoretični in eksperimentalni, kakor tudi didaktični ravni za sodobne oblike izvajanja izbirnega
predmeta. Specifični cilji: - spoznati metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ter njihov pomen v industriji, kmetijstvu
ter zaščiti okolja, - spoznati kromatografijo kot tehniko čiščenja in ločevanja zmesi in kot analizno tehniko, - s povezovanjem
znanj različnih strok preučijo naravna barvila in eterična olja, njihovo kemijsko zgradbo, izolacijo, uporabo ter vplive na razvoj
družbe, - preuciti moznosti za izvajanje sodelovalnega problemskega pristop.
Predavatelji in teme:
• Snovi tekmujejo - kromatografija - Metka Vrtacnik, Natasa Gros, Andreja Bacnik, Metka Vrtacnik, Vida Mesec,
8 P,LV,D
Metka Vrtacnik
• Svet brez barv bi bil dolgočasen - barve in naravna barvila - Bojana Boh, Andreja Bacnik, Bojana Boh, Vida
8 P,LV,D
Mesec
• Kemija lahko tudi diši - eterična olja - Metka Vrtacnik, Andreja Bacnik, Vida Mesec
8 P,LV,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
27.1.2006 - 29.1.2006
NTF-KII, Ljubljana
30.11.2005
17.2.2006 - 19.2.2006
NTF-KII, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: UN IP Kemija v življenju, Boh, b., Cvirn, T. in Ferk, V.: Barvila in naravna barvila (ucbenik in delovni
zvezek), TZ Slovenije, 2000 Baza eterična olja (http://www.keminfo.uni-lj.si/). Za delo je potrebna zaščitna oprema.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 14. Klekljanje

PROGRAM IZ KLEKLJANJA
GIMNAZIJA JURIJA VEGE Poklicna šola - čipkarstvo, PRELOVČEVA 2, 5280 Idrija
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 06001
Št. točk: 2
Koordinator: METKA FORTUNA Tel: 05 37 34 570 Fax: 05 37 34 571; Tel.: 05 37 34 570, fax: 05 37 34 571; E-mail:
cipkarska.sola@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učiteljice, ki poučujejo klekljanje kot izbirni predmet in vodijo krožke.
Cilji: Učiteljice se naučijo uporabljati mednarodno barvno skalo, ki je splošno uveljavljen in uporaben sistem v klekljarski domači
in tuji literaturi. Osvojijo in osvežijo znanje osnovnih tehnik klekljanja s pomočjo sodobnih oblik dela. Risanje predlog za
klekljanje jih usmerja v samostojno in ustvarjalno oblikovanje. Osnovno znanje nadgradijo s temeljnimi tehnikami klekljanja in
risanja. Znanje uporabe mednarodne barvne skale jim omogoča osvojitev težjih tehnik, kot na primer široki ris.
Predavatelji in teme:
• Zgodovina čipkarstva - Aleksandra Pelhan
1P
• Mednarodna barvna skala - Metka Fortuna
1P
• Risanje osnovnih tehnik - Irma Pervanja
2D
• Risanje tehnike klekljanja - Metka Fortuna
3D
• Široki ris - Aleksandra Pelhan
5 P,D
• Risanje širokega risa - Irma Pervanja
2D
• Tračna čipka - Metka Fortuna
1P
• Temeljne tehnike klekljanja - Aleksandra Pelhan
5 P,D
• Osnovne tehnike klekljanja - Aleksandra Pelhan
4 P,D
Obveznosti: Ob zaključku izpopolnjevanja izdelajo seminarsko nalogo. Teme se določijo ob zaključku seminarja.
Pogoji: Znanje klekljanja in poznavanje risanja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
15.10.2005 - 29.10.2005
Idrija
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Klekljanje 1
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 15. Kmetijstvo

PROGRAM IZ KMETIJSTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Igor Lipovšek, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana, ; 01 2363 138, 01 2363150; igor.lipovsek@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta kmetijstvo, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja predmeta geografija ali biologija in učitelji z
dvopredmetnim študijskim programom iz gospodinjstva.
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Cilji: Spoznavati možnosti in didaktične pristope, ki jih v 9-letno OŠ prinaša predmet kmetijstvo. Predstavljeno bo kmetijstvo kot
gospodarska panoga. Poudarek bo na vzgoji in razvijanju pozitivnega načina sprejemanja kmetijstva. Obravnavana bo pridelava
zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred kmetijskimi nezgodami. Udeleženci bodo
spoznavali vinogradništvo, sadjarstvo, kulturne ter naravne rastline.
Predavatelji in teme:
• Biologija rastlin in rastlinska pridelava - Branko Kramberger, Božidar Krajnčič, Branko Kramberger
3 P,LV
• Biološka dinamika in biološke osnove kmetijstva - Martina Bavec
2 P,LV
• Etnografsko izročilo kmetijstva - Igor Lipovšek
2 P,LV
• Kmetijstvo v preteklosti in danes - Igor Lipovšek
1P
• Sodobno kmetijstvo-didaktična izpeljava tematskega sklopa - Helena Željko
2 LV,D
• Kmetijsko gospodarstvo - didaktična izpeljava tematskega sklopa - Helena Željko
2 LV,D
• Vzroki pojavljanja "škodljivcev" in biološki načini zmanjševanja njihovih populacij - Lešnik Mario
2 P,LV
• Kmetijstvo in ohranjanje biodiverzitete in zdravih naravnih virov - Andreja Borec
2 P,LV
• Kmetijska dela - didaktična izpeljava tematskega sklopa - Helena Željko
2 P,LV
• Raznovrstnost kmetijstva po svetu - Igor Lipovšek
1D
• Gozd kot ekonomska in okoljska kategorija - Igor Lipovšek
2 P,LV
• Sadjarstvo in vinogradništvo - TOJNKO Stanislav, VRŠIČ Stanko
3 P,LV
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.9.2005
29.9.2005 - 1.10.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Čop, T.: Slovensko kmetijstvo, Ljubljana, 1999 Kladnik, D.: Ugotavljanje stopnje vplivov naravnih in družbenih
dejavnikov na intenzivnost izrabe tal, Geographica Slovenica, 1990
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 16. Laborant v OŠ

PROGRAM ZA LABORANTE V OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana; tel.: 01 2363 147, fax.: 01 2363 150; andreja.bacnik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi laboranti za OS.
Cilji: - seznanjanje s cilji, vsebino in značilnostmi posameznih naravoslovnih predmetov v OŠ, - varna laboratorijska praksa
(predmetno specifično) in terensko delo, - urjenje v posameznih nalogah laboranta pri pouku, predvsem pri izvajanju različnih
oblik eksperimentalnega dela učencev (znati načrtovati, pripraviti, izvajati (s tehničnega, varnostnega in etičnega vidika)
poskuse in terensko delo), - odgovorno ravnati z organizmi
Predavatelji in teme:
• SPLOŠNI DEL: Vloga in naloge laboranta pri naravoslovnih predmetih v OŠ - Andreja Bacnik
2P
• KEMIJSKI DEL: Značilnosti UN za kemijo in izbrani eksperimenti, varno izvajanje eksp. dela in ravnanje s
7 P,ED
kemikalijami, lab. pripomocki, lab. tehnike in operacije, prip. raztopin in reagentov - Andreja Bacnik, ucitelj praktik,
Eva Jelen
• FIZIKALNI DEL: Izvajanje eksperimentalnih del pri pouku fizike - Vinko Udir, laborant, ucitelj praktik
7 ED
• BIOLOŠKI DEL: Terenska dela pri biologiji in naravoslovju, laboratorijska dela in vaje pri biologiji in naravoslovju 8 ED
Minka Vicar, laborant, ucitelj praktik
Obveznosti: zaščitna oprema: delovni (zaščitni) plašč, zaščitna očala in rokavice in oprema za terensko delo.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
28.2.2006
11.5.2006 - 13.5.2006
Ljubljana
28.2.2006
19.6.2006 - 21.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Potrebna je zascitna oprema in oprema za terensko delo. Literatura: Učni načrti za predmet biologija, kemija, fizika in
naravoslovje za OŠ (http://www.zrss.si) Varno delo v šolskem laboratoriju, DZS, 1999
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 17. Logika

PROGRAM IZ LOGIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: Danilo Šuster; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta logika, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v tretjem obdobju devetletne osnovne šole
Cilji: Seminar naj bi omogočil pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja izbirnega predmeta Logika.
Predavatelji in teme:
• Izjavni račun (Osnovne izjavne povezave, logično izhajanje in sklepanje, osnovna pravila sklepanja, dokaz s
4 P,D
protislovjem) - Olga Markič, Smiljana Gartner
• Zgradba enostavnih izjav (zveze med kvantifikatorji in izjavnimi povezavami, sklepanje) - Danilo Šuster
4 P,D
• Računalniški programi za učenje logike. Izrazne možnosti simbolnega jezika - Borut Cerkovnik, Matija Arko
8 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.3.2006
14.4.2006 - 15.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 18. Matematična delavnica

PROGRAM IZ MATEMATIČNE DELAVNICE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
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Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Darjo Felda ; tel.: 051 339 018; fax 05 66 31 268; darjo.felda@pef.upr.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Učitelji predmetov matematična delavnica
Cilji: Usposobiti učitelje za poučevanje izbirnega predmeta Matematična delavnica. Seminar naj bi omogočil pridobivanje
teoretičnih in praktičnih znanj s področja izbirnega predmeta Matematična delavnica.
Predavatelji in teme:
• Logika (besedilne naloge), 7.r - Darjo Felda
2 P,D
• Nenavadna aritmetika (različni zapisi števil in algoritmi pisnega računanja), 7.r - Boštjan Repovš
2 P,D
• Štetje (kombinatorne situacije), 7.r - Mara Cotič
2 P,D
• Tlakovanja (s pravilnimi liki), 7.r - Sonja Kosič
2 P,D
• Drugačna geometrija (tangram,origami), 8.r - Nada Nikolič
2 P,D
• Miselne igre in zanimivi miselni postopki, 8.r - Boštjan Repovš
2 P,D
• Telesa in prostor, 9.r - Nada Nikolič
2 P,D
• Matematika šifriranja, 9.r - Darjo Felda
2 P,D
• Fraktali, 9.r - Darjo Felda
2 P,D
• Zgodovina matematike, 8. r - Mara Cotič
2 P,D
• Diofantske enačbe in aritmetične uganke, 9.r - Mara Cotič
2 P,D
• Geometrija s prepogibanjem papirja, 8.r - Sonja Kosič
2 P,D
Pogoji: Učitelji matematike, ki poučujejo v zaključnih razredih osnovne šole
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
2.1.2006 - 31.1.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si, www.pef.upr.si Priporočena literatura: Domanjko, Z nalogami v zgodovino matematike; Hafner in
drugi, Bilteni državnih tekmovanj iz razvedrilne matematike in Zbirka nalog iz logike
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Saša A. Glažar, izr.prof.; Tel.: 01/5892-204, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje in tehnika.
Cilji: Učitelji bodo bili seznanjeni z novostmi, ki jih prinaša nov učni načrt. Izkustveno bodo doživeli, kako uresničevati cilje
predmeta NIT v 4. in 5. razredu.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt v luči nove didaktike (pojmovanja znanja, načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje znanja) - dr. Darja
3 P,D
Skribe Dimec
• Novi modeli učenja in poučevanja pri predmetu NIT (konstruktivističen način poučevanja, sodelovalno učenje) 3 P,D
dr. Dušan Krnel
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti (trdne snovi, kapljevine, plini, prepustnost snovi, magnetne lastnosti snovi,
3 P,D
toplotna in električna prevodnost). - dr. Saša A. Glažar, mag. Iztok Devetak
• Shranjevanje in transport (shranjevanje snovi, tekočine tečejo zaradi višinske razlike, tekočine poganja razlika
3 P,D,ED
tlakov, toplota in temperatura) - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Goran Iskrič
• Raznolikost v naravi (razvijanje sposobnosti zaznavanja - konstruktivistični pristop, produktivna vprašanja) - dr.
3 P,D,ED
Barbara Bajd, Luka Praprotnik
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolici in jih spreminjajo (razstline si hrano naredijo same) - dr. Barbara Bajd, Luka
3 P,D,ED
Praprotnik
• Cilji tehnološkega izobraževanja (sestavljanka pri pouku, izdelava predmeta ) - Matjaž Jaklin, Jože Vreže
3 P,D,ED
• Konstrukcijske zbirke (gibanje se prenaša z gonili, verižno gonilo, jermensko gonilo, zobniško gonilo) - Matjaž
3 P,D,ED
Jaklin, Jože Vreže
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2005
17.2.2006 - 25.2.2006
PeF Ljubljana
1.12.2005
3.3.2006 - 11.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Delavnice se izvajajo v dveh skupinah po 16 udeležencev.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Samo Fošnarič; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje in tehnika.
Cilji: Učitelji se bodo seznanili z novostmi, ki jih prinaša nov učni načrt. Izkustveno bodo doživeli, kako uresničevati cilje
predmeta NIT v 4. in 5. razredu.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt v luči nove didaktike (pojmovanje znanja, načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje znanja) - Samo
3 P,D
Fošnarič
• Novi modeli učenja in poučevanja pri predmetu NIT (konstruktivističen način poučevanja, sodelovalno učenje) 3 P,D
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Marko Marhl
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti (trdne snovi, kapljevine, plini, prospustnost snovi, magnetne lastnosti snovi,
toplotna in električna prevodnost - Marko Marhl
• Shranjevanje in transport (shranjevanje snovi, tekočine tečejo zaradi višinske razlike, tekočine poganja razlika
tlakov, toplota in temperatura) - Marko Marhl
• Raznolikost v naravi (razvijanje sposobnosti zaznavanja - konstruktivistični pristop, produktivna vprašanja) - Vlado
Grubelnik
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo (rastline si hrano naredijo same). Razvijanje sposobnosti
za raziskovalno delo. - Vlado Grubelnik
• Cilji tehnološkega izobraževanja (sestavljenka pri pouku, izdelava predmeta) - Samo Fošnarič
• Konstrukcijske zbirke (gibanje se prenaša z gonili, verižno gonilo, jermensko gonilo, zobmniško gonilo) - Samo
Fošnarič
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2006
16.2.2006 - 24.2.2006
Maribor
30.3.2006
14.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Irena Vodopivec, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana ; 01 2363115; irena.vodopivec@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje in tehnika
Cilji: Učitelji bodo bili seznanjeni z novostmi, ki jih prinaša nov učni načrt. Izkustveno bodo doživeli, kako uresničevati cilje
predmeta NIT v 4. in 5. razredu.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt v luči nove didaktike - Irena Vodopivec
3 P,D
• Raznolikost v naravi - Darja Skribe Dimec
3 P,D
• Cilji tehnološkega izobraževanja - Sonja Zajc
3 P,D
• Konstrukcijske zbirke - Franko Florjančič
3 P,D
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jo spreminjajo - Darja Skribe Dimec
3 P,D
• Shranjevanje in transport - Vinko Udir
3 P,D
• Novi modeli učenja in poučevanja pri predmetu NIT - Irena Vodopivec
3 P,D
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti - Vinko Udir
3 P,D
Pogoji: Obvezna aktivna 24 urna udeležba.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
27.10.2005 - 29.10.2005
Ljubljana(okolica)
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt naravoslovje in tehnika
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 20. Nemščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA: NEMŠČINA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Brigita Kacjan; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji nemščine v četrtem in petem razredu s končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim UNI programom iz
nemščine.
Cilji: Program je namenjen učiteljem, ki bodo poučevali nemščino v 2. triletju devetletne OŠ. Omogoča pridobivanje teoretičnih
in praktičnih znanj s področja specialne didaktike učenja tujega jezika 9-12 let starih otrok, pa tudi psiholoških spoznanj, ki jih
učitelji lahko vključijo v pouk na razredni stopnji in bodo pomembno zaznamovale otrokov tujejezikovni razvoj. Usposobiti
učitelje za uporabo avtentičnih besedil za učenje nemščine ter z najnovejšimi računalniškimi programi za to stopnjo.
Predavatelji in teme:
• Učenje in zorenje jezikovnih funkcij pri otroku; psihološke značilnosti otrok, starih 9-12 let in sodobni pogledi na
2P
to, kako se učijo tujega jezika (razvojnopsih.,nevroling. in ped. osnove učenja tujega jezika) - Karmen Teržan
Kopecky
• Razvoj jezikovnih spretnosti v 2. triletju OŠ (poslušanje, razvijanje spretnosti razumevanja, ustno sporočanje,
2P
branje in pisanje) - MIhaela Brumen
• Strategije poučevanja: sodobne metode pouka tujega jezika na razredni stopnji, celosten pristop, osredinjenost na
učenca, na temah in igralnih dejavnosti temelječ pristop: uporaba avtentičnih besedil - Teodor Petrič, Vida
6 P,D
Jesenšek, Nina Šalamon, Teodor Petrič, Vida Jesenšek, Nina Šalamon
• Učbeniška gradiva in učna tehnologija kot podpora pouka (npr. najnovejši računalniški programi za to stopnjo) 4D
Brigita Kacjan
• Učni načrt za nemščino v 2. triletju; učno ciljno načrtovanje, splošni in jezikovni cilji za to stopnjo, načrtovanje
2 P,D
ciljev in dejavnosti za doseganje ciljev - Nada Holc
• Spremljanje - sprotno preverjanje otrokovega napredka oz. njegove jezikovne rasti (opazovanje, učne postaje,
2 P,D
samovrednotenje, jezikovna mapa - portfolio - Nada Holc
• Ocenjevanje znanja v 2. triletju (opisno, številčno), sestava pisnih preizkusov znanja, ustno ocenjevanje; priprava
6D
kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja. - Brigita Kacjan, Stanka Emeršič
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

Predvideni čas izpeljave
8.12.2005 - 23.12.2005

Kraj izvedbe
Maribor

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 20. Nemščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA - NEMŠČINA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Nada Holc, Zavod RS za šolstvo, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; 02 3208 072; faks: 02 3326 707;
nada.holc@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji nemščine v četrtem in petem razredu s končanim enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim
študijskim programom iz nemščine.
Cilji: Cilj programa je usposobiti učitelje za uporabo avtentičnih besedil za učenje nemščine ter z najnovejšimi računalniškimi
programi za to stopnjo. Hkrati program ponuja izobraževanje v zvezi z novostmi šolske prenove kot. npr. uporaba učnih načrtov
za nemščino v drugem triletju, cilji učenja v tem obdobju, načrtovanje učnega procesa ter vrednotenje znanja (preverjanje in
ocenjevanje).
Predavatelji in teme:
• Učenje in zorenje jezikovnih funkcij pri otroku; razvojnopsihološke, nevrolingvistične in pedagoške osnove učenja
2P
TJ - Petra Hoelscher
• Spremljanje, sprotno preverjanje otrokovega napredjka oz. njegove jezikovne rasti (opazovanje, učne postaje,
2 P,D
samovrednotenje, jezikovna mapa - portfolio) - Nada Holc
• Ocenjevanje znanja v II. triletju (opisno, številčno), sestava pisnih preizkusov znanja, ustno ocenjevanje; priprava
6D
kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja - Nada Holc
• Učno-ciljno načrtovanje, splošni in jezikovni cilji, načrtovanje ciljev in dejavnosti za doseganje ciljev - Petra
2 P,D
Hoelscher
• Razvoj jezikovnih zmožnosti v 2. triletju (poslušanje, branje, govorno sporočanje) - Petra Hoelscher
2P
• Strategije poučevanja tujega jezika 9 -12 let starih otrok; sodobne metode in oblike dela, celostni pristop, na
6 P,D
temah in igralnih dejavnosti temelječ pristop - Petra Hoelscher
• Učbeniška gradiva in učna tehnologija kot podpora pouka nemščine - Petra Hoelscher
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.12.2005 - 3.12.2005
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Brumen, Mihaela: Pridobivanje tujega jezika v otroštvu. DZS 2003; Teržan Kopecky, Karmen: Psihološke dimenzije
jezikovnih ravnanj. Univerza v Mariboru, PeF 2001; Učni načrt, program osnovnošolskega izobraževanja. Nemščina. MŠZŠ,
ZRSŠ 2000 Prijavnice pošljite na naslov koordinatorice.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 21. Obdelava gradiv - kovine

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - KOVINE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: Ddr. Jožica Bezjak, doc. ; Tel.: 01/5892-236, fax: 01/5892-233; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta kovine.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv - kovine, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt.
Spoznajo značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti kovin,
vrednotenju dela, in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt), strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na
3 P,D
projektnem in eksperimentalnem delu. - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje). - ddr. Jožica Bezjak
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak, Stanko Kostanjevec, ddr. Jožica Bezjak
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti kovin (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja 4 P,D
ddr. Jožica Bezjak, Stanko Kostanjevec, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - ddr. Jožica
8 P,D
Bezjak, Branko Polanec
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
16.9.2005 - 25.3.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program je zasnovan projektno.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 21. Obdelava gradiv - kovine

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - KOVINE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Gorazd I. Gumzej; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta kovine.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv- kovine, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt.
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Spoznajo značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti
kovine, vrednotenju dela in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt) strategije VIZ dela s poudarkom na projektnem in
3 P,LV
eksperimentalnem delu. - Amand Papotnik
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje ocenjevanja) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti kovin (načini, pripomočki, meritve) dopolnitev znanj 4 P,D
Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene. - Gorazd I.
8 P,D
Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.11.2005
9.12.2005 - 23.12.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 22. Obdelava gradiv - les

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - LES
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: Ddr. Jožica Bezjak, doc. ; Tel.: 01/5892-236, fax: 01/5892-233; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta les.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv - les, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti lesa,
vrednotenju dela, in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt), strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na
3 P,D
projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - ddr. Jožica Bezjak
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, ddr. Jožica Bezjak
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti lesa (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja 4 P,D
ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - ddr. Jožica
8 P,D
Bezjak, Ivo Kurnjek
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2005
20.9.2005 - 25.2.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program je zasnovan projektno.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 22. Obdelava gradiv - les

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - LES
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Gorazd I. Gumzej; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta les.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv - les, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti lesa,
vrednotenju dela in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt) strategije VIZ dela s poudarkom na projektnem in
3 P,LV
eksperimentalnem delu. - Amand Papotnik
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Priprava dokumentacije(tehnične in tehnološke) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti lesa (načini, pripomočki, meritve) dopolnitev znanj 4 P,D
Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Gorazd I.
8 P,D
Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 17.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 23. Obdelava gradiv - umetne snovi

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - UMETNE SNOVI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01001
Koordinator: Ddr. Jožica Bezjak, doc. ; Tel.: 01/5892-236, fax: 01/5892-233; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si
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Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta umetne snovi.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv - umetne snovi, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt.
Spoznajo značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti
umetnih snovi, vrednotenju dela, in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta, učni načrt), strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na
3 P,LV
projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - ddr. Jožica Bezjak
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak, Stanislav Avsec, ddr. Jožica Bezjak
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti umetnih snovi (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev
4 P,LV
znanja - ddr. Jožica Bezjak, Stanislav Avsec, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - ddr. Jožica
8 P,D
Bezjak, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.9.2005
14.10.2005 - 18.3.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program je zasnovan projektno.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 23. Obdelava gradiv - umetne snovi

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - UMETNE SNOVI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Gorazd I. Gumzej; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta umetne snovi.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta obdelava gradiv - umetne snovi, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt.
Spoznajo značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja o proučevanju lastnosti
umetnih snovi, vrednotenju dela in izračunavanju cene.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta), strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na projektnem
3 P,LV
in eksperimentalnem delu. - Amand Papotnik
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti umetnih snovi (načini, pripomočki, meritve) dopolnitev
4 P,D
znanja - Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
• Izdelava načrtovanega predmeta, novi tehnološki postopki, vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Gorazd
8 P,D
I. Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.1.2006
17.2.2006 - 24.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 24. Okoljska vzgoja

PROGRAM IZ OKOLJSKE VZGOJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Ana Vovk Korže; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmetov okoljska vzgoja I, II in III, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologija,
gospodinjstva ali državljanske vzgoje in etike.
Cilji: Učitelji bodo spoznali naravo in filozofijo predmeta Okoljska vzgoja I, II in III, ki je zasnovan interdisciplinarno tako, da
povezuje in nadgrajuje znanja različnih naravoslovnih in družboslovnih predmetov v obveznem programu devetletne OŠ.
Seznanili se bodo s temeljnimi cilji okoljske vzgoje in operativnimi cilji predmeta, ki bistveno spreminjajo učiteljevo vlogo v
razredu. Spoznali bodo didaktična načela okoljske vzgoje, ki se nanašajo na izvedbo pouka in ne na vsebino.
Predavatelji in teme:
• Cilji okoljske vzgoje: čustveno motivacijski cilji, spoznavni cilji, akcijsko-spretnostni cilji - Ana Vovk Korže, Marinka
3 P,D
Vovk
• Operativni cilji in dejavnosti učencev v vsebinskih sklopih: voda, zrak, energija, tla, biotska pestrost. V povezavi s
kompleksnimi temami: okolje in način življenja, okolje včeraj, danes, jutri; Okolje kot povezan sistem - Ana Vovk
14 P,D
Korže, Marinka Vovk
• Preverjanje in ocenjevanje znanja: standardi znanj v vsebinskih sklopih, kriteriji ocenjevanja: opazovanje in
7 P,D
merjenje, spraševanje, poizvedovanje, načrtovanje in izvedba projekta, raziskave, urejanje in predstavitev
rezultatov; predstavitev projekta, raziskave; izvedba konkretne akcije; p in u spo. - Samo Fošnarič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.4.2006
5.5.2006 - 19.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti
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PROGRAM IZ PLESA
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 2
Koordinator: doc. dr. Meta Zagorc, meta.zagorc@sp.uni-lj.si, 01/520-77-63; 01 520 77 52
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta ples/ljudski plesi/starinski in družabni plesi s končanim univerzitetnim študijskim
programom iz dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje.
Cilji: Usposobiti učitelje, ki v šoli učijo izbirni predmet "Plesne dejavnosti (ples, ljudski plesi, starinski in družabni plesi)" za
ustrezno podajanje vsebin predmeta, opredeljenih v veljavnem učnem načrtu.
Predavatelji in teme:
• Hoja in korakanje, tek v prostoru v različnem tempu, menjalni korak naprej in nazaj, gibanje v različnih položajih,
3D
ritmični vzorci s sinkopami in postanki - TERŽAN URŠULA
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - FUCHS BRANKO
2D
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - ZAGORC META
2D
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - ZAGORC META
2P
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri latinsko-ameriški plesi) - ZAGORC
2D
META
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - PODLESNIK LIDIJA
2D
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta - PODLESNIK LIDIJA
2D
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
2D
ljudskih plesov) - ZAGORC META
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - FUCHS BRANKO
2D
• Trojni korak naprej in nazaj, pet možnih načinov skokov, vrtenje na mestu in pojem vrtenja v levo in desno.
3D
Korakanje, tek in vrtenje v odnosu na prostor.. - TERŽAN URŠULA
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega šolskega
2D
nastopa. - ZAGORC META
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
13.10.2005 - 15.10.2005
Ljubljana
28.10.2005
17.11.2005 - 19.11.2005
Koper
9.11.2005
16.1.2006 - 18.1.2006
Ljubljana
30.12.2005
19.1.2006 - 21.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

PROGRAM IZ PLESA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 2
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta ples / ljudski plesi / starinski in družabni plesi s končanim univerzitetnim študijskim
programom iz dramske igre in umetniške besede ali šporne vzgoje.
Cilji: Usposobiti učitelje, ki v šoli učijo izbirni predmet \"Plesne dejavnosti (ples, ljudski plesi, starinski in družabni plesi)\" za
ustrezno podajanje vsebin predmeta, opredeljenih v veljavnem učnem načrtu.
Predavatelji in teme:
• Hoja in korakanje, tek v prostoru v različnem tempu, menjalni korak naprej in nazaj, gibanje v različnih položajih,
4D
ritmični vzorci s sinkopami in postanki - Uroš Andič
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - Bojan Knific, Matej Oštir
2D
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
3D
ljudskih plesov) - Bojan Knific, Domen Pavlič
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta - Lidija Podlesnik, Špela Knoll
2D
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri lažji latinsko - ameriški plesi) - Uroš
2D
Andič, Lidija Podlesnik
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - Uroš Andič, Lidija
2D
Podlesnik
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - Lidija Podlesnik, Špela Knoll
2D
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - Bojan Knific
1D
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - Bojan Knific, Matej Oštir
2D
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega šolskega
1D
plesnega nastopa - Lidija Podlesnik
• Trojni korak naprej in nazaj, pet možnih načinov skokov, vrtenje na mestu in pojem vrtenja v levo in desno.
3D
Korakanje, tek in vrtenje v odnosu na prostor - Lidija Podlesnik
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Vsi učitelji predmeta ples / ljudski plesi / starinski in družabni plesi s končanim univerzitetnim študijskim programom iz
dramske igre in umetniške besede ali šporne vzgoje.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
20.9.2005
8.10.2005 - 22.10.2005
Nova Gorica
20.12.2005
7.1.2006 - 21.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
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PROGRAM IZ PLESA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: Olivera Ilič; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta ples/ljudski plesi/starinski in družabni plesi s končanim univerzitetnim študijskim
programom iz dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje.
Cilji: Usposobiti učitelje, ki v šoli učijo izbirni predmet \"Plesne dejavnosti (ples, ljudski plesi, starinski in družabni plesi) za
ustrezno podajanje vsebin predmeta, opredeljnih v veljavnem učnem načrtu.
Predavatelji in teme:
• Hoja in korakanje, tek v prostoru v različnem tempu, menjalni korak naprej in nazaj, gibanje v različnih položajih,
3D
ritmični vzorci s sinkopami in postanki. - Olivera Ilič
• Trojni korak naprej in nazaj, pet možnih načinov skokov, vrtenje na mestu in pojem vrtenja v levo in desno.
3D
Korakanja, tek in vrtenje v odnosu na prostor - Olivera Ilič
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega šolskega
2D
plesnega nastopa. - Olivera Ilič
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - Helena Krieger
2D
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov. - Helena Krieger
2D
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
2D
ljudskih plesov) - Helena Krieger
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - Helena Krieger
2D
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta. - Helena Krieger
2D
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - Helena Krieger
2D
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri latinsko-ameriški plesi) - Helena
2D
Krieger
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa. - Helena Krieger
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.3.2006
7.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 26. Poskusi v kemiji

PROGRAM IZ POSKUSOV V KEMIJI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Iztok Devetak, asist.; Tel.: 01/5892-204, fax: 01/5892-233; iztok.devetak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta Poskusi v kemiji.
Cilji: Osnovni cilj seminarja je usposobiti učitelje za izvajanje izbirnega predmeta Poskusi v kemiji, s poudarkom na
eksperimentalnem, didaktičnem in teoretskem vidiku. Posamezni cilji so: -podrobna seznanitev z logično zasnovo UN Poskusi v
kemiji -usposabljanje v ciljnem načrtovanju izvajanja predmeta (raznolikost didaktične izvedbe) -spoznavanje primerov
didaktične izvedbe posameznih eksperimentalnih sklopov (s poudarkom na vsebinski in izvedbeni diferenciaciji eksperimentov)
Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi k eksperimentalnemu delu - dr. Katarina S. Wissiak Grm
1P
• Predstavitev učnega načrta s poudarkom na ciljnem načrtovanju - dr. Saša A. Glažar
1P
• Praktični primeri izvedbe posameznih ciljnih sklopov učnega načrta (13 sklopov) - dr. Saša A. Glažar, dr. Katarina
12 ED
S. Wissiak Grm, mag. Iztok Devetak, Matej Urbančič
• Načini preverjanja in ocenjevanja znanja - dr. Saša A. Glažar
2 P,D
• Učno-ciljno načrtovanje letne priprave in didaktična obdelava izbranih eksperimentalnih sklopov - .
0S
Pogoji: Obvezna seminarska naloga!
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
10.2.2006 - 18.2.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 26. Poskusi v kemiji

PROGRAM IZ POSKUSOV V KEMIJI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Janja Majer; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta Poskusi v kemiji.
Cilji: Osnovni cilj je usposobiti učitelje za izvajanje izbir. predmeta Poskusi v kemiji, s poudarkom na eksperiment., did. in teoret.
vidiku. Posamezni cilji so: podrobna seznanitev z logično zasnovo UN Poskusi v kemiji, uspos. v ciljnem načrtovanju izvajanja
predmeta (raznolikost did. izvedbe), spoznavanje primerov did. izvedbe posameznih eksperimentalnih sklopov (s poudarkom na
vsebinski in izvedbeni diferenciaciji sksper.) seznanjanje z načini preverjanj in ocenjevanja znanja pri izbirnem predmetu.
Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi k eksperimentalnemu delu - Darinka Sikošek
1P
• Predstavitev učnega načrta s poudarkom na ciljnem načrtovanju - Darinka Sikošek
1P
• Praktični primeri izvedbe posameznih ciljnih sklopov učnega načrta (13 sklopov) - Janja Majer, Manica Grčar
12 ED
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• Načini preverjanja in ocenjevanja znanja - Darinka Sikošek
• Učno-ciljno načrtovanje letne priprave in didaktična obdelava izbranih eksperimentalnih sklopov - Janja Majer
Obveznosti: Seminarska naloga.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.2.2006
17.3.2006 - 24.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

2 P,D
0S

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 27. Projekti iz fizike in ekologije

PROGRAM IZ PROJEKTOV IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof. ; Tel.: 01/5892-218, fax: 01/5347-997; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji ki poučujejo izbirni predmet Projekti iz fizike in ekologije.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Projekti iz fizike in ekologije. Učitelji se
bodo seznanili z zasnovo predmeta ter s projekti, ki jih je mogoče izvesti pri tem predmetu. Nekatere projekte bodo udeleženci
seminarja tudi sami izvedli. Predavatelji bodo predstavili, slušatelji pa preizkusili tudi nekatere nove projekte, ki se smiselno
ujemajo s tematikami učnega načrta in jih dopolnjujejo.
Predavatelji in teme:
• Predmet Projekti iz fizike in ekologije v devetletni OŠ - dr. Mojca Čepič
3P
• Vreme in vremenski pojavi - prof.dr. Jože Rakovec
3P
• Predstavitev dolgotrajnejših opazovanj v okolju - Nada Razpet
2 P,ED
• Vreme in vremenski pojavi v vsakdanjem življenju - Nada Razpet
2D
• Mešanje in topljenje - dr. Mojca Čepič
6 P,D,ED
• Energijski viri - dr. Gorazd Planinšič, dr.Gorazd Planinšič
6 P,D,ED
• Predstavitev opazovanj in eksperimentov slušateljev; vreme in vremenski pojavi - Nada Razpet
2 P,ED
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.11.2005
20.1.2006 - 14.4.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 27. Projekti iz fizike in ekologije

PROGRAM IZ PROJEKTOV IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo predmet Projekti iz fizike in ekologije.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Projekti iz fizike in ekologije. Učitelji se
bodo seznanili z zasnovo predmeta ter s projekti, ki jih je mogoče izvesti pri tem predmetu. Nekatere projekte bodo udeleženci
seminarja tudi sami izvedli. Predavatelji bomo predstavili, slušatelji pa preizkusili tudi nekatere nove projekte, ki se smiselno
ujemajo s tematikami učnega načrta in jih dopolnjujejo.
Predavatelji in teme:
• Predmet Projekti iz fizike in ekologije v devetletni OŠ - Marko Marhl
3P
• Vreme in vremenski pojavi - Marko Marhl
3P
• Predstavitev dolgotrajnejših opazovanj v okolju - Marko Marhl, Andrej Nemec
2 P,ED
• Vreme in vremenski pojavi v vsakdanjem življenju - Vladimir Grubelnik, Andrej Nemec
2D
• Mešanje in topljenje - Vladimir Grubelnik
2 P,ED
• Mešanje in topljenje - Vladimir Grubelnik, Andrej Nemec
2D
• Energijski viri - Zlatko Bradač, Andrej Nemec
2 P,ED
• Energijski viri - Zlatko Bradač, Andrej Nemec
2D
• Predstavitev opazovanj in eksperimentov slušateljev, vreme in vremenski pojavi - Marko Marhl
2 P,ED
• Mešanje in topljenje - Vladimir Grubelnik
2 P,ED
• Energijski viri - Zlatko Bradač
2 P,ED
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
24.3.2006 - 31.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 28. Projekti iz fizike in tehnike

PROGRAM IZ PROJEKTOV IZ FIZIKE IN TEHNIKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: prof.dr. Marjan Hribar; Tel: 01/5892-217, fax: 01/5347-997; marjan.hribar@pef.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta projekti iz fizike in tehnike. Udeleženci
se bodo seznanili z zasnovo predmeta in s projekti, ki jih je možno izvesti pri tem predmetu. Dobili bodo navodila predvsem o
didaktično izvedbeni plati izvajanja tega predmeta. Poudarek bo na uporabi vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov, s
katerimi lahko preverjamo fizikalne zakonitosti in na dejavnostih, ki jih pri rednem pouku fizike ne moremo izvajati.
Predavatelji in teme:
• O izbirnem predmetu projekti iz fizike in tehnike - prof.dr. Marjan Hribar
2P
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• Primeri izpeljave posameznih projektov od načrtovanja do poročanja - Ivo Kurnjek, Mihaela Mrzlikar, Ambrož
Demšar, Goran Iskrič
• Izvedba projektov - delavnica - prof.dr. Marjan Hribar, prof.dr. Jože Pahor, Goran Iskrič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2006
3.3.2006 - 3.3.2006
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt predmeta Delovno gradivo bo predstavljeno na seminarju.

2 P,ED
4 D,ED

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 28. Projekti iz fizike in tehnike

PROGRAM IZ PROJEKTOV IZ FIZIKE IN TEHNIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Boris Aberšek; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ko poučujejo izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta projekti iz fizike in tehnike. Udeleženci
se bodo seznanili z zasnovo predmeta in s projekti, ki jih je možno izvesti pri tem predmetu. Dobili bodo navodila predvsem o
didaktično izvedbeni plati izvajanja tega predmeta. Poudarek bo na uporabi vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkih, s
katerimi lahko preverjamo fizikalne zakonitosti in ne dejavnosti, ki jih pri rednem pouku fizike ne moremo izvajati.
Predavatelji in teme:
• O izbirnem predmetu projekti iz fizike in tehnike - Boris Aberšek
2P
• Primeri izpeljave posameznih projektov od načrtovanja do poročanja - Boris Aberšek
2 P,ED
• Izvedba projektov - delavnica - Mateja Ploj, Božidar Kunstelj
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
30.3.2006 - 31.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 28. Projekti iz fizike in tehnike

PROGRAM IZ PROJEKTOV IZ FIZIKE IN TEHNIKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivo Verovnik; 02 88 329 75, 02 88 329 76; ivo.verovnik@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet projekti iz fizike in tehnike.
Cilji: Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta projekti iz fizike in tehnike. Udeleženci
se bodo seznanili z zasnovo predmeta in s projekti, ki jih je možno izvesti pri tem predmetu. Dobili bodo navodila predvsem o
didaktično izvedbeni plati izvajanja tega predmeta. Poudarek bo na uporabi vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov, s
katerimi lahko preverjamo fizikalne zakonitosti in na dejavnostih, ki jih pri rednem pouku fizike ne moremo izvajati.
Predavatelji in teme:
• O izbirnem predmetu projekti iz fizike in tehnike - Dr. Andrej Likar
2P
• Primeri izpeljave posameznih projektov od načrtovanja do poročanja - Dr. Marko Zgonik
2 P,ED
• Izvedba projektov - delavnica - Dr. Ivo Verovnik, Učitelj praktik 2
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
18.3.2006 - 18.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt za izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 2
Koordinator: mag.Jernej Vičič ; tel.:05 6631262; fax: 05 66 31 268; jernej.vicic@pef.upr.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmetov urejanje besedil,multimedia,računalniška omrežja, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v
tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
Cilji: Strokovna in didaktična priprava učiteljev za izpeljavo izbirnega predmeta računalništvo.
Predavatelji in teme:
• Projektno učno delo - Andrej Brodnik
1P
• Sodelovalno učenje - Andreja Istenič
1P
• Projektno učno delo vaje - Jernej Vičič
4 LV
• Pedstavitev informacije - Jernej Vičič
6 LV
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Andreja Istenič
1P
• Vrednotenje projektov vaje - Jernej Vičič
4 LV
• Opisni kriteriji in ocenjevanje vaje - Andreja Istenič
1 LV
• Vrednotenje projektov - Andrej Brodnik
1P
• Sodelovalno učenje vaje - Andreja Istenič
4 LV
• Didaktika predmeta - Andreja Istenič
1P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
18.11.2005 - 26.11.2005
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Ivan Gerlič; 02 2293600, 02 2518180; ivan.gerlic@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmetov urejanje besedil/multimedia/računalniška omrežja, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v
tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
Cilji: Strokovna in didaktična priprava učiteljev za izpeljavo izbirnega predmeta računalništvo.
Predavatelji in teme:
• Didaktika predmeta - Ivan Gerlič
1P
• Projektno učno delo - Ivan Gerlič, Marjan Krašna, Tomaž Bratina
5 P,D
• Sodelovalno učenje - Ivan Gerlič, Marjan Krašna
5 P,D
• Predstavitev informacije - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
6D
• Vrednotenje projektov - Ivan Gerlič, Marjan Krašna, Tomaž Bratina
5 P,D
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Ivan Gerlič, Marjan Krašna
2 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.5.2006
2.6.2006 - 16.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Rado Wechtersbach, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana; tel.: 01 3005 145; rado.wechtersbach@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmetov urejanje besedil/multimedija/računalniška omrežja, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v
tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
Cilji: Strokovna in didaktična priprava učiteljev za izpeljavo izbirnega predmeta računalništvo
Predavatelji in teme:
• Didaktika predmeta - Rado Wechtersbach
1P
• Projektno učno delo - Rado Wechtersbach
5 P,LV
• Predstavitev informacije - Rado Wechtersbach
6 LV
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Rado Wechtersbach
2 P,LV
• Vrednotenje projektov - Rado Wechtersbach
5 P,LV
• Sodelovalno učenje - Rado Wechtersbach
5 P,LV
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
27.10.2005 - 22.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Rado Wechtersbach, Slavc Žust: Računalništvo: učbenik za izbirni predmet računalništvo
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 30. Retorika

PROGRAM IZ RETORIKE
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 2
Koordinator: Janja Žmavc, asistentka, mlada raziskovalka; tel.: 01 420 12 52; fax: 01 420 12 66; janja.zmavc@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta retorika.
Cilji: Udeleženci spoznajo UN za obvezni izbirni predmet retorika, cilje pouka in didaktično uresničitev pouka.Spoznajo, kaj je
retorika in zakaj se je je koristni učiti. Spoznajo zgodovino retorike, etiko dialoga, argumentacijo, sestavne dele retorične
tehnike, verbalno in neverbalno komunikacijo, značaje (etos) in strasti (patos) poslušalcev.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev učnega načrta - Vlado Pirc
2P
• Zgodovina retorike - Janja Žmavc
2P
• Sestavni deli retorične tehnike - Igor Ž Žagar, Igor Ž. Žagar
4 P,D
• Argumentacija (in etika dialoga) - Igor Ž Žagar
4 P,D
• Verbalna in neverbalna komunikacija (etos, patos) - Tončka Godina
4 P,D
• Uresničevanje ciljev pouka retorike v razredu (z učenci) - Mojca Cestnik
3 P,D
• Nastopi (govori) udeležencev (pred kamero) - Igor Ž. Žagar, Tončka Godina, Janja Žmavc
5D
Obveznosti: Udeleženci morajo izdelati tudi seminarsko nalogo bodisi v zvezi z retorično veščino, njeno zgodovino ali didaktiko
pouka retorike v osnovni šoli.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo le diplomanti univerzitetnih smeri opredeljenih z zakonom.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
13.10.2005 - 15.10.2005
Ljubljana, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62
14.10.2005
20.10.2005 - 22.10.2005
Ljubljana, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Senegačnik, Brane (ur.), Lisija, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva, Ljubljana,
Študentska založba, 2001. Žagar, Ž., Igor, Pragmatika in argumentacija, spremna beseda k: Verschueren, Jef, Razumeti
38
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pragmatiko, prevedla Irena Prosenc, Ljubljana, cf, 2000.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 30. Retorika

PROGRAM IZ RETORIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta retorika.
Cilji: Udeleženci spoznajo UN za obvezni izbirni predmet retorika, cilje pouka in didaktično uresničitev pouka. Spoznajo, kaj je
retorika in zakaj se je je koristno učiti. Spoznajo zgodovino retorike, etiko dialoga, argumentacijo, sestavne dele retorične
tehnike, verbalno in neverbalno komunikacijo, značaje (etos) in strasti (patos) poslušalcev.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev učnega načrta - Metka Kordigel
2P
• Zgodovina retorike - Metka Kordigel
2P
• Sestavni deli retorične tehnike - Boris Aberšek
4 P,D
• Verbalna in neverbalna komunikacija (etos, patos) - Metka Kordigel
4 P,D
• Argumentiacija (in etika dialoga) - Simona Pulko
4 P,D
• Uresničevanje ciljev pouka retorike v razredu (z učenci) - Boris Aberšek
3 P,D
• Nastopi (govori) udeležencev (pred kamero) - Boris Aberšek
5D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.3.2006
7.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 31. Risanje v geometriji in tehniki

PROGRAM IZ RISANJA V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Srečko Glodež; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta risanje v geometriji in tehniki.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta risanje v geometriji in tehniki, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt.
Spoznajo značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev in nekatere metodične pristope. Povežejo
znanja o grafičnih predstavitvah likov in teles v geometriji in tehniki.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti predmeta) - Amand Papotnik
2 P,D
• Načrtovanje pouka (ciljev, dejavnosti učencev in učitelja, preverjanje, kriterijev za ocenjevanje in ocenjevanja)
4 P,D
učne strategije (problemski pouk, praktično delo) - Amand Papotnik
• Projekcije, projiciranje in geometrijske konstrukcije (vrste in pretvorbe projekcij) - Ludvik Hajdinjak
6 P,D
• Tehnična dokumentacija kot sestavina projektov v strojništvu in elektrotehniki, posebnosti risanja v gradbeništvu 6 P,D
Srečko Glodež
• Uporaba računalniškega grafičnega orodja ciciCAD za izdlavo risb. - Srečko Glodež
6 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 24.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 32. Robotika v tehniki

PROGRAM IZ ROBOTIKE V TEHNIKI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, doc.; Tel.: 01/5892-296, fax: 01/5892-233; slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta robotika v tehniki in učitelji tehnike v OŠ.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta Robotika v tehniki, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja z novejšimi vsebinami s področja
Robotike. Se seznanijo z različnimi na trgu dostopnimi učili za robotiko in jih praktično preskusijo. Se usposobijo za izvajanje
predmeta na osnovi aktivnega praktičnega dela.
Predavatelji in teme:
• Pregled učnega načrta - dr. Slavko Kocijančič
1P
• Osnove digitalnega krmiljenja - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Krmiljenje motorjev, elektromagnetov, itd. - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Elektronski merilniki pri podpori krmiljenju - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Gradnja modelov računalniško krmiljenih naprav - mag. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Mikrokrmilniki in njihova uporaba v robotiki - mag. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Principi delovanja mobilnih robotov - mag. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Pregled različnih zbirk za robotiko (Lego, Fischer,...) - mag. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Razdelitev seminarskih nalog - dr. Slavko Kocijančič
1P
• Modeli računalniško vodenih naprav - 1. del - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Modeli računalniško vodenih naprav - 2. del - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
2 P,D,ED
• Predstavitve seminarskih nalog - dr. Slavko Kocijančič
4D
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Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
19.11.2005 - 21.11.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: študijsko gradivo dostopno na http://pef.uni-lj.si/slavkok/sudenti.htm Fred G. Martin, Robotic Explorations,
Prentice Hall, New Jersey 2001 spletna stran http://e-prolab.com/comlab

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 32. Robotika v tehniki

PROGRAM IZ ROBOTIKE V TEHNIKI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Nenad Muškinja; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta robotika v tehniki.
Cilji: Učitelji se usposobijo za poučevanje predmeta Robotika v tehniki, spoznajo filozofijo predmeta in učni načrt. Spoznajo
značilne strategije za aktivni pouk in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Dopolnijo znanja z novejšimi vsebinami s področja
Robotike. Se seznanijo z različnimi, na trgu dostopnimi učili za robotiko in jih praktično preizkusijo. Se usposobijo za izvajanje
predmeta na osnovi aktivnega praktičnega dela.
Predavatelji in teme:
• Pregled učnega načrta - Amand Papotnik
1P
• Osnove digitalnega krmiljenja - Aleš Polič
2 P,D
• Krmiljenje motorjev, elektromagnetov - Miran Radič
2 P,D
• Elektronski merilniki pri podpori krmiljenju - Gregor Edelbaher
2 P,D
• Gradnja modelov računalniško krmiljenih naprav - Eugen Urlep
2 P,D
• Mikrokrmilniki in njihova uporaba v robotiki - Janez Pogorelc
2 P,D
• Principi delovanja mobilnih robotov - Suzana Uran, Božidar Kunstelj
2 P,D
• Pregled različnih zbirk za robotiko (Lego, Fischer..) - Nenad Muškinja
2 P,D
• Razdelitev seminarskih nalog - Nenad Muškinja
1P
• Modeli računalniško vodenih naprav - 1. del - Nenad Muškinja, Božidar Kunstelj
2 P,D
• Modeli računalniško vodenih naprav- 2. del - Božidar Kunstelj, Nenad Muškinja
2 P,D
• Predstavitve seminarskih nalog - Nenad Muškinja
4D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.1.2006
10.2.2006 - 18.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 33. Šah 1 - šahovske osnove

PROGRAM ŠAH 1 - ŠAHOVSKE OSNOVE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana; 01 4365 804; iztok.jelen@sahzveza.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji izbirnega predmeta Šah 1 - šahovske osnove
Cilji: - vrednostna izhodišča šahovske kulture in osnove splošne šahovske teorije pri Šah 1; - usposabljanje za uporabo
elektronskega šahovskega analizatorja pri Šah 1; - usposabljanje za izvajanje učnega načrta Šah 1 s pomočjo elektronskih
šahovskih učil ter učnih gradiv; - načrtovanje dela, učnega sklopa in sestavin učiteljeve priprave na pouk Šah 1; - povezovanje
ciljev, dejavnosti, vsebin, preverjanja in ocenjevanja pri Šah 1; - usposabljanje za aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela
pri Šah 1.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje dela, učnega sklopa in učiteljeve priprave na pouk, na zgledu izbranega učnega sklopa iz Šah 1. 2D
Marjana Jelen, Mitja Ukmar, Matjaž Mikac
• Šahovska vrednostna izhodišča pri izbirnem predmetu Šah in osnove splošne šahovske teorije - 1. del. Zgledi za
2 P,D
doseganje zahtevnejših ciljev. - Iztok Jelen, Mitja Ukmar
• Uporaba računalniškega programa Chess School for Networks pri Šah 1. - Vojko Mencinger, Mitja Ukmar, Vojko
4 P,LV,D
Mencinger
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 1 - z uporabo računalniškega programa Chess School for Networks in
2 P,D
nadaljevalnih programov. - Anton Praznik, Mitja Ukmar, Matjaž Mikac
• Uporaba računalniškega programa Fritz 7.0 pri izbirnem predmetu Šah. - Danilo Peruš, Mitja Ukmar
2 P,D
• Praktični nastopi in priprava seminarskega dela (uporaba šahovskih računalniških programov) - 1. del. - Iztok
2 LV,D,N
Jelen, Mitja Ukmar, Iztok Jelen
• Preverjanje in ocenjevanje - določitev kriterijev - 1. del, na zgledu izbranega učnega sklopa iz Šah 1. - Marjana
2D
Jelen, Mitja Ukmar
Obveznosti: Priprava seminarske naloge.
Pogoji: Poznavanje učnega načrta Šah. Obvladanje: osnov šahovske igre, dela z računalnikom, zapisovanja šahovskih potez,
menjalnih vrednosti šahovskih figur in znanj iz osnovnih končnic.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.2.2006
15.3.2006 - 15.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seminar traja 16 ur! Poudarek je na šahovskih vsebinah in uporabi elektronskih šahovskih programov. Predavatelji
imajo ustrezne šahovske strokovne nazive. Seminar poteka v računalniški učilnici. Prisoten je računalniški šahovski asistent.
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 34. Šah 2 - šahovsko kombiniranje

PROGRAM ŠAH 2 - ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana; 01 4365 804; iztok.jelen@sahzveza.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta Šah 2 - šahovsko kombiniranje
Cilji: - vrednostna izhodišča šahovske kulture in osnove splošne šahovske teorije pri Šah 2; - usposabljanje za uporabo
elektronskega šahovskega analizatorja pri Šah 2; - usposabljanje za izvajanje učnega načrta Šah 2 s pomočjo elektronskih
šahovskih učil ter učnih gradiv; - načrtovanje dela, učnega sklopa in sestavin učiteljeve priprave na pouk Šah 2; - povezovanje
ciljev, dejavnosti, vsebin, preverjanja in ocenjevanja pri Šah 2; - usposabljanje za aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela
pri Šah 2.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje dela, učnega sklopa in učiteljeve priprave na pouk - 2. del, na zgledu izbranega učnega sklopa iz
2D
Šah 2. - Marjana Jelen, Mitja Ukmar, Matjaž Mikac
• Šahovska vrednostna izhodišča pri izbirnem predmetu Šah in osnove splošne šahovske teorije - 2. del. Zgledi za
2 P,D
doseganje zahtevnejših ciljev. - Iztok Jelen, Mitja Ukmar, Iztok Jelen
• Uporaba računalniških programov Advanced Chess School in Chess Tactics Art 3.0 pri Šah 2. - Vojko Mencinger,
2 P,LV,D
Mitja Ulmar
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 2 - z uporabo računalniškega programa Advanced Chess School in
2 P,D
nadaljevalnih programov. - Anton Praznik, Matjaž Mikac, Mitja Ukmar
• Aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela pri izbirnem predmetu Šah - 1. del. - Iztok Jelen, Mitja Ukmar,
2 P,D
Matjaž Mikac
• Notranja diferenciacija in spremljanje učenčevega napredka - 1. del. - Iztok Jelen, Matjaž Mikac, Mitja Ukmar
2D
• Praktični nastopi in priprava seminarskega dela (uporaba šahovskih računalniških programov) - 2. del. - Iztok
2 LV,D
Jelen, Mitja Ukmar
• Preverjanje in ocenjevanje - določitev kriterijev - 2. del, na zgledu izbranega učnega sklopa iz Šah 2. - Marjana
2D
Jelen, Mitja Ukmar
Obveznosti: Priprava seminarske naloge.
Pogoji: Poznavanje učnega načrta Šah. Znanja iz seminarja in učnih gradiv Šah 1, vključno z uporabo računalniških programov
CSN in Fritz 7.0.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2006
1.4.2006 - 5.7.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seminar traja 16 ur! Poudarek je na šahovskih vsebinah in uporabi elektronskih šahovskih programov. Predavatelji
imajo ustrezne šahovske strokovne nazive. Seminar poteka v računalniški učilnici. Prisoten je računalniški šahovski asistent.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 35. Šah 3 - šahovske strategije

PROGRAM ŠAH 3 - ŠAHOVSKA STRATEGIJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana; 01 4365 804; iztok.jelen@sahzveza.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji izbirnega predmeta Šah 3 - šahovska strategija
Cilji: - vrednostna izhodišča šahovske kulture in osnove splošne šahovske teorije pri Šah 3; - usposabljanje za uporabo
elektronskega šahovskega analizatorja pri Šah 3; - usposabljanje za izvajanje učnega načrta Šah 3 s pomočjo elektronskih
šahovskih učil ter učnih gradiv; - načrtovanje dela, učnega sklopa in sestavin učiteljeve priprave na pouk Šah 3; - povezovanje
ciljev, dejavnosti, vsebin, preverjanja in ocenjevanja pri Šah 3; - usposabljanje za aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela
pri Šah 3.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje dela, učnega sklopa in učiteljeve priprave na pouk - 3. del, na zgledu izbranega učnega sklopa iz
2D
Šah 3. - Marjana Jelen, Mitja Ukmar, Matjaž Mikac
• Šahovska vrednostna izhodišča pri izbirnem predmetu Šah in osnove splošne šahovske teorije - 3. del. Zgledi za
2 P,D
doseganje zahtevnejših ciljev. - Iztok Jelen, Mitja Ukmar, Iztok Jelen
• Uporaba računalniških programov Strategy in Encyclopedia of Chess Blunders pri Šah 3. - Vojko Mencinger, Mitja
2 P,LV,D
Ukmar, Vojko Mencinger
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 3 - z uporabo računalniškega programa Strategy in nadaljevalnih
2 P,D
programov. - Matjaž Mikac, Iztok Jelen, Mitja Ukmar
• Aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela pri izbirnem predmetu Šah - 2. del. - Iztok Jelen, Matjaž Mikac,
2D
Mitja Ukmar
• Notranja diferenciacija in spremljanje učenčevega napredka - 2. del. - Iztok Jelen, Matjaž Mikac, Mitja Ukmar
2D
• Praktični nastopi in priprava seminarskega dela (uporaba šahovskih računalniških programov) - 3. del. - Iztok
2 LV,D
Jelen, Mitja Ukmar
• Preverjanje in ocenjevanje - določitev kriterijev - 3. del, na zgledu izbranega učnega sklopa iz Šah 3. - Marjana
2D
Jelen, Mitja Ukmar
Obveznosti: Priprava seminarske naloge.
Pogoji: Poznavanje učnega načrta Šah. Znanja iz seminarjev in učnih gradiv Šah 1 in 2, vključno z uporabo računalniških
41

PRP – Predpisani programi

programov Chess School for Networks in Fritz 7.0.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2006
1.3.2006 - 30.4.2006
Ljubljana
15.3.2006
25.6.2006 - 31.8.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seminar traja 16 ur! Ker učitelji še nimajo šolske šahovske izobrazbe je poudarek na šahovskih vsebinah in uporabi
elektronskih šahovskih programov. Predavatelji imajo ustrezne šahovske strokovne nazive. Seminar poteka v računalniški
učilnici. Prisoten je računalniški šahovski asistent.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 36. Tehnika in tehnologija

PROGRAM IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: Ddr. Jožica Bezjak, doc. ; Tel.: 01/5892-236, fax 01/5347-997; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija.
Cilji: Predstaviti novosti novega učnega načrta ter modelov učenja in poučevanja v okviru projektnega učnega dela v povezavi s
cilji prenove. Osvežiti in poglobiti znanje o tehnični in tehnološki dokumentaciji, tehničnih sredstvih in o novih načinih preverjanja
in ocenjevanja znanja.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti in posebnosti učnega načrta) - ddr. Jožica Bezjak
2 P,D
• Strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica
2 P,LV
Bezjak
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainstorminga, odločanje za izbiro - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr.
2 P,LV
Jožica Bezjak
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in ocenjevanja - ddr.
4 P,LV
Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Skiciranje, pravila, primeri - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
2 P,LV
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - ddr. Jožica Bezjak, Janez
4 P,D
Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr.
4 P,D
Jožica Bezjak
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - ddr. Jožica Bezjak, Janez
3 P,LV
Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Analiza poteka projekta z vidika organizacije v posameznih korakih, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju cilja,
1D
ideje, rešitve za izboljšave - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
10.9.2005
16.9.2005 - 17.12.2005
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Seminar je zasnovan projektno. Po uvodnih vsebinah o učnem načrtu in učnih strategijah, udeleženci projektno
načrtujejo in izvedejo zamisel o poučevanju učencev o umetnih snoveh. Zagotovljeni so ustrezni delavniški prostori.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 36. Tehnika in tehnologija

PROGRAM IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Amand Papotnik; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija.
Cilji: Predstaviti novosti novega učnega načrta ter modelov učenja in poučevanja v okviru projektnega učnega dela v povezavi s
ciljem prenove. Osvežiti in poglobiti znanje o tehnični in tehnološki dokumentaciji, tehničnih sredstvih in o novih načinih
preverjanja in ocenjevanja znanja.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti in posebnosti učnega načrta) - Amand Papotnik
2 P,D
• Strategije VIZ dela s poudarkom na projektnem in eksperimentalnem delu - Amand Papotnik
2 P,D
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainsosminga, odločanje na izbiro - Amand Papotnik
2 P,D
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in ocenjevanja 4 P,D
Franko Florjančič
• Skiciranje, pravila, primeri - Srečko Glodež
2 P,D
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - Drago Slukan
4 P,D
• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - Drago Slukan, Janez Virtič
4P
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - Drago Slukan
3 P,D
• Analiza projekta z vidika organizacije v posameznih korakih, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju cilja, ideje,
1D
rešitve za izboljšave - Amand Papotnik
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
24.3.2006 - 31.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 37. Tehnika in tehnologija - specialna didaktika

PROGRAM IZ SPECIALNE DIDAKTIKE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
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UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: Ddr. Jožica Bezjak, doc. ; Tel.: 01/5892-236, fax: 5892-233; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija s končanim univerzitetnim študijskim programom iz elektrotehnike,
strojništva ali lesarstva.
Cilji: Učitelji dopolnijo svoje znanje s področja specialne didaktike tehnike in tehnologije, s poudarkom na novih spoznanjih,
konceptih in teorijah o poučevanju in učenju.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt in filozofija predmeta, značilnosti, prednosti in posebnosti učnega načrta - ddr. Jožica Bezjak
2 P,LV
• Psihofizične sposobnosti in zmožnosti otroka: teorija kognitivnega razvoja, teorija konstruktivizma, zmožnost otrok
na posameznih stopnjah (stadijih), razvoj sposobnosti (različne inteligence), potencialne možnosti in manifestacija
6 P,LV
sposobnosti - ddr. Jožica Bezjak
• Modeli učenja in poučevanja: koncepti in modeli v okviru projektne zasnove učnega procesa (strategije 4 P,LV
didaktični sistemi), aktivna vloga učencev - ddr. Jožica Bezjak, Branko Polanec, ddr. Jožica Bezjak
• Vsebinsko, ciljno in procesno načrtovanje učnega procesa, s poudarkom na projektnem delu in umestitev
6 P,LV
posameznih konceptov in modelov v strukturo učne ure - ddr. Jožica Bezjak, Branko Polanec, ddr. Jožica Bezjak
• Preverjanje in ocenjevanje: nova kultura preverjanja in ocenjevanja, opisno in številčno ocenjevanje, določanje
6 LV,N
ciljev, dejavnosti kriterijev in opisnikov, izvedba ocenjevanja in pravilniki - ddr. Jožica Bezjak, Branko Polanec, ddr.
Jožica Bezjak
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.8.2005
8.9.2005 - 24.9.2005
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Pri izvedbi seminarja je poudarek na aktivnostih udeležencev. Seminar je zasnovan projektno s poudarkom na
tehniki. Vsako predavanje je podprto z ustrezno aktivnostjo udeležencev.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 37. Tehnika in tehnologija - specialna didaktika

PROGRAM IZ SPECIALNE DIDAKTIKE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Amand Papotnik; 02 2293600, 02 2518180; amand.papotnik@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta tehnika in tehnologija s končanim univerzitetnim študijskim programom iz elektrotehnike,
strojništva in lesarstva.
Cilji: Učitelji dopolnijo svoje znanje s področja specialne didaktike tehnike in tehnologije, s poudarkom na novih spoznanjih,
konceptih in teorijah o poučevanju in učenju.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt in filozofija predmeta, značilnosti, prednosti in posebnosti učnega načrta - Amand Papotnik
2 P,D
• Psihofizične sposobnosti in zmožnosti otroka: teorija kognitivnega razvoja, teorija konstruktivizma, zmožnosti
6 P,D
otrok na posameznih stopnjah, razvoj sposobnosti (različne inteligence) - Amand Papotnik
• Modeli učenja in poučevanja: koncepti in modeli v okviru projektne zasnove učnega procesa (strategije-didaktični
4 P,D
sistemi), aktivna vloga učencev - Drago Slukan, Janez Virtič, Drago Slukan
• Vsebinsko, ciljno in procesno načrtovanje učnega procesa, s poudarkom na projektnem delu in umestitev
6 P,D
posameznih konceptov in modelov v strukturi učne ure - Drago Slukan, Janez Virtič, Drago Slukan
• Preverjanje in ocenjevanje:nova kultura preverjanja in ocenjevanja, opisno in številčno ocenjevanje, določanje
6 P,D
ciljev, dejavnosti, kriterijev in opisnikov, izvedba ocenjevanja in pravilniki. - Franko Florjančič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
25.11.2005 - 9.12.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 38. Turistična vzgoja

PROGRAM IZ TURISTIČNE VZGOJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Igor Lipovšek; 01-2363138, faks: 2363150; igor.lipovsek@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta turistična vzgoja, ki so končali univerzitetni študijski program z razrednega pouka oziroma
so izpolnjevali pogoje za učitelja razrednega pouka ob uveljavitvi tega pravilnika.
Cilji: Usposobiti učitelje za poučevanje izbirnega predmeta, ki je novost v 9-letni OŠ in je naravnan interdisciplinarno ter ob
ostalem razvija tudi podjetnostno razmišljanje.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt turistične vzgoje: cilji in vsebine izbirnega predmeta, standard znanja - Nevenka Cigler
4 P,D
• Oblike in metode poučevanja in učenja - aktivnosti učencev za doseganje ciljev in praktični primeri - Daša Šter,
4 P,D
Magda Bogataj, Igor Lipovšek, Nevenka Cigler
• Naravne in družbene osnove za razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti - Nevenka Cigler
2 P,D
• Odnos do gostov - Jurij Smerdelj
2 P,D
• Turistično oglaševanje in informiranje - Eva Štraus Podlogar
2 P,D
• Ocenjevanje znanja - Nevenka Cigler
2P
• Gostinski in turistični poklici in šole - Marija Koman
2P
• Turizem in okolje - Milan Krišelj
2P
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• Izdelava letne priprave na pouk - Nevenka Cigler
2 P,D
• Domači kraj kot turistični kraj - Nevenka Cigler
2 P,D
Pogoji: Ustrezna smer izobrazbe, ki v skladu z Odredbo Ministrstva za šolstvo in šport dovoljuje učitelju poučevanje izbirnega
predmeta turistična vzgoja
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
16.9.2005 - 24.9.2005
Bled
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: - Janez Turnšek: Turizem za praktično rabo, Mohorjeva Hermagoras 2002 - Daniela Zorko: Uvod v
turizem, učbenik za SŠ ZRSŠ, Lj 1999 - Marija Majda Dekleva: Razvoj turističnih krajev TZS, Lj 1998
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 39. Umetnostna zgodovina

PROGRAM IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 2
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta umetnostna zgodovina s končanim dvopredmetnim uni. prog. iz prim. knj. in lit. teor., slov.,
soc., zgod., in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje lik. um. v 3. triletju OŠ
Cilji: - didaktična in metodična navodila za pouk v 7., 8. in 9. razredu - priprava učne ure - pristop po posameznih vsebinskih
sklopih - medpredmetno povezovanje - delavnica
Predavatelji in teme:
• Umetnostna zgodovina v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje - Nataša Golob
2P
• Zgodbe iz gradov - Nataša Golob
2P
• Uporaba učbenika in delovnega zvezka ter aplikacija v mikro - okolju osnovne šole - Nataša Golob, Alenka
2D
Puschner, Olga Paulič
• Realna terminologija: slog in oblika - Nataša Golob
2P
• Umetnost 19. in 20. stoletja skozi oči tehničnih pripomočkov - Nataša Golob
2P
• Zgodbe iz antike - Monika Osvald
2P
• Umetnostnozgodovinske metode - Nataša Golob
2P
• Portfolio za učitelja in učenca - Alenka Puschner
2P
• Delovni zvezek: kako gledamo umetnino - Nataša Golob, Alenka Puschner, Olga Paulič
4 P,D
• Ikonografija za osnovne šole - Tine Germ
2P
• Specialna didaktika - Olga Paulič
2P
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Vsi učitelji predmeta umetnostna zgodovina s končanim dvopredmetnim uni. prog. iz prim. knj. in lit. teor., slov., soc.,
zgod., in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje lik. um. v 3. triletju OŠ
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
27.2.2006
16.3.2006 - 18.3.2006
Ljubljana
24.3.2006
6.4.2006 - 8.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 40. Vzgoja za medije

PROGRAM IZ VZGOJE ZA MEDIJE
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01010
Št. točk: 2
Koordinator: doc. dr. Karmen Erjavec, strok. sodelavka Mateja Kapun; 01/5805126; mateja.kapun@fdv.uni-lj.si;
karmen.erjavec@fdv.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: vsi učitelji predmeta Vzgoja za medije, radio/tisk/televizija
Cilji: Usposabljanje učiteljev izbirnega predmeta Vzgoja za medije za uresničevanje kognitivnih, afektivnih in akcijskih ciljev,
navedenih v učnem načrtu, in sicer predvsem za kritično analizo, ocenjevanje in izdelovanje raznovrstnih medijskih oblik,
usvajanje informacijske in funkcionalne pismenosti in uporabe mediotek, razvijanje komunikacijskih veščin, sposobnosti
ločevanja realnosti in fikcije, izražanja mnenja in razpravljanja ter sposobnosti sprejemanja različnih mnenj.
Predavatelji in teme:
• Medijske teme tiska - Karmen Erjavec
4 P,D
• Svetovni splet - raba, pomen, učinki - Vesna Dolničar
4 P,D
• Učinki množičnih medijev in njihova vloga pri oblikovanju celovite osebnosti mladega človeka - Karmen Erjavec
4P
• Radijske, medijske vsebine - Ljerka Bizilj
4 P,D
• Televizijski medij in njegove značilnosti - Milica Prešeren
4 P,D
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti v razredu - Karmen Erjavec
4D
Obveznosti: aktivna udeležba
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.11.2005
17.11.2005 - 19.11.2005
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
1.2.2006
16.2.2006 - 18.2.2006
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program je namenjen vsem učiteljem, ki jih ta tematika zanima. Program obravnava aktualno medijsko problematiko,
ki jo udeležencem predstavijo vodilni strokovnjaki na teoretičnem področju in področju medijske prakse.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 41. Program osnovne šole za odrasle
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PROGRAM ZA STROKOVNE DELAVCE V OSNOVNI ŠOLI ZA ODRASLE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Silva Kos Knez, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana; 01 30 05 174; silva.kos@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi strokovni delavci (učitelji), ki izvajajo program osnovne šole za odrasle.
Cilji: - seznaniti učitelje z novimi učnimi načrti za vse predmete v OŠ za odrasle; - usposobiti učitelje za uporabo aktivnih oblik
in metod dela; - seznaniti učitelje z izobraževalnimi in psihosocialnimi značilnostmi učenja odraslih; - usposobiti učitelje za
učinkovito načrtovanje učenja, s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji.
Predavatelji in teme:
• Aktivne oblike in metode izobraževalnega dela z odraslimi in mladostniki - Natalija Žalec
8D
• Motivacija odraslih za izobraževanje - mag. Marko Radovan
4 P,D
• Individualizacija in diferenciacija, preverjanje in ocenjevanje znanja, nivojski pouk - mag. Sonja Sentočnik
4 P,D
• Učni načrti v OŠ za odrasle (cilji, standardi znanja) - dr. Silva Kos Knez
4 P,D
• Značilnosti učenja in izobraževanja odraslih - dr. Sabina Jelenc Krašovec
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program OŠ za odrasle.
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 42. Program iz specialno-pedagoških znanj

PROGRAM IZ SPECIALNO-PEDAGOŠKIH ZNANJ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Franci M.Kolenec, ZRSŠ, Privoz 11, Ljubljana ; tel.: 01 2411 964; franci.kolenec@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vsi učitelji, ki poučujejo v oddelkih, v katere so vključeni učenci s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi.
Cilji: Udeleženci pridobijo osnovno orientacijo za vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami, spoznajo novo
paradigmo in koncepcijo vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami ter področja posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb učencev. Spoznajo vlogo učitelja v skladu z novim konceptom in razvijajo didaktične spretnosti za timsko načrtovanje,
izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov.
Predavatelji in teme:
• Nova paradigma in koncepcija VIZ otrok s PP(inkluzivna kultura, zakonska,programska in organizacijska
3P
zasnova) - dr. Franci M. Kolenec
• Prilagojeno izvajanje programa za gluhega in naglušnega in za učenca z govorno-jezikovnimi motnjami - Alenka
3 P,D
Levec, Alenka Werdonig
• Prilagojeno izvajanje programa za učenca z motnjami vedenja in osebnosti - Franci Ravnikar
3 P,D
• Priprava, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa za učenca s posebnimi potrebami - dr. Franci M.
5 P,D
Kolenec
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolnega učenca - mag. Tanja Bečan
1P
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno oviranega učenca - Isabelle Morel-Bera
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje programa za slepega in slabovidnega učenca - Stane Florjančič
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje programa OŠ za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja - dr. Franci M.
3 P,D
Kolenec
Pogoji: Vključenost učencev z odločbo o usmeritvi v osnovni šoli.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.10.2005
3.1.2006 - 10.6.2006
Ljubljana
19.10.2005
3.1.2006 - 10.6.2006
Novo mesto
19.10.2005
3.1.2006 - 10.6.2006
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: dr.Mirko Galeša.Specialna metodika individualizacije, Didakta, 1995 dr.Mirko Galeša: Osnove specialne didaktike,
Didakta, 1993 dr.Mirko Galeša: Pomoč otrokom s posebnimi potrebami, Valmar, 2003
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 43. Učitelj za individualne in skupinske pomoči

PROGRAM IZ INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH POMOČI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Franci M. Kolenec, ZRSŠ, Privoz 11, Ljubljana; tel.: 01 2411 964; franc.kolenec@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi težavami, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v
devetletni osnovni šoli
Cilji: Udeleženci programa spoznajo kompleksnost in dinamiko nastajanja učnih težav ter vlogo šolskega okolja pri poglabljanju
in odpravljanju učnih težav; razumejo raznolikost učnih težav, celostni pristop k načrtovanju pomoči za posameznega učenca in
izvajanje posameznih stopenj učinkovite pomoči; aplicirajo strategije individualne in skupinske učne pomoči pri praktičnem delu.
Predavatelji in teme:
• Interakcijsko pojmovanje težav pri učenju in ustvarjanje pogojev za optimalni razvoj učenca - dr. Lidija Magajna
1P
• Ugotavljanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb na osnovi prepoznavanja močnih področji in težav pri
5 P,D
učenju - dr. Marija Kavkler
• Celostno načrtovanje pomoči ( individualni projekt pomoči ) in timsko delo - dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič, Ksenija
4 P,D
Bregar-Golobič, dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič
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• Evalvacija napredovanja učenca in uspešnosti pomoči - mag. Suzana Pulec-Lah
• Cilji, principi in strategije individualnih in skupinskih oblik učne pomoči - Nada Hribar
• Poznavanje in razumevanje značilnosti posameznih podskupin učencev z učnimi težavami - dr. Lidija Magajna,
dr. Franci M. Kolenec
Pogoji: Da imajo učenca s specifičnimi učnimi težavami.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.10.2005
3.1.2006 - 20.5.2006
Ljubljana
19.10.2005
3.1.2006 - 20.5.2006
Ljubljana
19.10.2005
3.1.2006 - 20.5.2006
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: - dr.Mirko Galeša.: Specialna metodika individualizacije, Radovljica, Didakta, 1995 - dr.Mirko Galeša: Osnove
specialne didaktike, Radovljica, Didakta, 1993

1P
9 P,D
4 P,D

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 44. Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA ZA RAČUNALNIKARJE - ORGANIZATORJE INF. DEJAVNOSTI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Alenka Žibert, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, ; 01 3005 169 fax: 01 3005 199; alenka.zibert@zrss.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Računalnikarji - organizatorji informacijskih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v devetletni OŠ.
Cilji: - pridobitev dopolnilnih znanj za učitelje, ki opravljajo delo organizatorja informacijskih dejavnosti in nimajo ustrezne
strokovne izobrazbe za samostojno izvajanje opredeljenih nalog - samostojna predstavitev znanj iz naslednjih poglavij: splošna znanja o dogajanju na področju informatizacije, - operacijski sistem, - osnovna uporabniška orodja in - delo v omrežju
internet - svetovati in usmeriti kandidate, ki imajo pomanjkljiva znanja na ustrezne dopolnilne programe
Predavatelji in teme:
• Modul 1: Dela in naloge računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti na šoli; operacijski sistemi 1. del,
8D
osnovna uporabniška orodja 1.del, delo v omrežju Internet 1.del - Dalibor Čotar, Aljaž Banko, Alenka Žibert
• Modul 2: Delo v omrežju Internet 2. del; osnovna uporabniška orodja 2. del; urejanje računalniškega omrežja na
8D
šoli - Janko Harej, Milan Podbršček, Marjan Kozjek
• Modul 3: Operacijski sistemi 2. del; programiranje; didaktika računalništva - Matija Lokar, Boštjan Žnidaršič, Ivan
8D
Kolenko
Obveznosti: Kandidati bodo opravili seminarske naloge in preko intervjuja predstavili svoje znanje.
Pogoji: Za pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju v okviru predpisanih programov, morajo kandidati uspešno opraviti
preizkus znanja o predpisanih vsebinah
Št. izpeljav : 3
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2005
30.9.2005 - 31.8.2006
po dogovoru
17.10.2005
18.10.2005 - 31.8.2006
po dogovoru
17.10.2005
18.10.2005 - 31.8.2006
po dogovoru
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Za kandidate bomo pripravili dopolnilne programe na katerih bodo lahko prejeli manjkajoča znanja Udeležba na teh
seminarjih bo brezplačna; seminarje bomo v šolskem letu 2005/2006
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Družboslovje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

PROGRAM ZA UČITELJE DRUŽBOSLOVJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Jožica Gramc, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, , jozica.gramc@zrss.si ; tel.: 01 2363 105; jozica.gramc@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta družboslovje
Cilji: - usposobiti učitelje družboslovja za poučevanje geografskih ciljev in vsebin iz učnega načrta družboslovja - usposobiti
učitelje družboslovja za poučevanje zgodovinskih ciljev in vsebin iz učnega načrta družboslovja - usposobiti učitelje
družboslovja za poučevanje socioloških ciljev in vsebin iz učnega načrta družboslovja
Predavatelji in teme:
• Slovenci v 19. in 20. stoletju - Bojan Balkovec
3 P,D
• Sodobni svet - didaktična izvedba tematskega sklopa - Karmen Cunder
2 P,D
• Slovenija v Evropi in v svetu - didaktična izvedba tematskega sklopa - Karmen Cunder
2 P,D
• Pokrajinska pestrost Slovenije - didaktična izvedba tematskega sklopa - Igor Lipovšek
2 P,D
• človek in pokrajina - didaktična izvedba tematskega sklopa - Igor Lipovšek
2 P,D
• Stoletje svetovnih vojn - Božo Repe
2 P,LV
• Znanstveno tehnični razvoj v zgodovini in vpliv na gospodarske spremembe - Vojko Kunaver, Božo Mrevlje, Vojko
3 P,D
Kunaver
• Država in politika - didaktična izvedba tematskega sklopa - Marjan Šimenc
4 P,D
• Socializacija - didaktična izvedba tematskega sklopa - Marina Lukšič Kacin
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2005
17.3.2006 - 25.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 02. Laboratorijske vaje iz fizike, kemije, biologije in naravoslovja

PROGRAM ZA LABORANTE V SREDNJI ŠOLI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
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PRP – Predpisani programi

Št. programa: 24
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Minka Vičar, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana, , ; tel.: 01 2363 146, fax: 01 2363 150; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: laboranti za naravoslovne predmete (biologijo, kemijo, fiziko in naravoslovje) v srednji šoli
Cilji: Usposobiti udeležence za izvajanje laborantskega dela pri naravoslovnih predmetih; seznanjanje s cilji, vsebino in
značilnostmi naravoslovnih predmetov; urjenje v ustrezni laboratorijski praksi v laboratoriju in na terenu s tehničnega,
varnostnega in etičnega vidika; urjenje v posameznih nalogah laboranta pri pouku, predvsem pri izvajanju različnih oblik
eksperimentalnega dela; seznanjanje z novostmi na področju laboratorijske prakse in varnega dela v laboratoriju in na terenu.
Predavatelji in teme:
• Skupni del: Vloga in naloge laboranta pri naravoslovnih predmetih v SŠ. Temeljna načela dobre laboratorijske
2P
prakse; varnost, etika dela z organizmi ter odgovorno ravnanje v naravi - Anita Poberžnik, Minka Vičar
• Fizikalni modul: vloga in naloge laboranta pri fiziki in naravoslovju; pouk fizike in naravoslovja s poudarkom na
3 P,D
eksperimentalnem delu; temeljna načela dobre laboratorijske prakse - Ivo Verovnik, Goran Iskrič, Ivo Verovnik
• Fizikalni modul: varnost pri eksperimentalnih vajah dijakov; vzdrževanje in preizkušanje električne napeljave in
2D
zaščitnih varnostnih naprav - Ivo Verovnik, Goran Iskrič
• Fizikalni modul: vloga laboranta pri eksperimentalnih vajah dijakov in demonstracijskih poskusih; priprava in
4 P,D
izvajanje eksperimentalnih vaj dijakov - Mirko Cvahte, Goran Iskrič, Mirko Cvahte
• Fizikalni modul: uporaba sodobnih učnih tehnologij pri laboratorijskem delu - Ivo Verovnik, Mirko Cvahte, Goran
2 P,D
Iskrič, Ivo Verovnik
• Kemijski modul: vloga in naloge laboranta pri kemiji in naravoslovju v SŠ; značilnosti UN/KZ za kemijo in
1D
naravoslovje s poudarkom na eksperimentalnem delu - Anita Poberznik, Darko Briški
• Kemijski modul: priprava, pristopi in izvajanje laboratorijskih vaj pri kemiji; vloga laboranta pri različnih oblikah
5 P,D
eksperimentalnega dela s poudarkom na oblikah samostojnega dela dijakov - Zdenka Keuc, Darko Briški, Tončka
Požek Novak, Zdenka Keuc
• Kemijski modul: kemijska varnost - varno delo v laboratoriju in ustrezno ravnanje s kemikalijami ter odpadnimi
2 P,D
snovmi - Anita Poberznik, Darko Briški, Anita Poberznik
• Kemijski modul: temeljna načela dobre laboratorijske prakse (nabava, shranjevanje kemikalij, urejanje
1D
dokumentacije itd.) - Zdenka Keuc, Darko Briški
• Kemijski modul: uporaba sodobnih učnih tehnologij pri laboratorijskem delu - Zdenka keuc, Darko Briški, Tončka
2D
Požek Novak
• Biološki modul: Pristopi k načrtovanju in izvajanju laboratorijskih del in vaj pri biologiji in naravoslovju - Sonja
6 P,D
Artač, Darko Briški
• Biološki modul: Uporaba sodobnih tehnologij pri terenskem in laboratorijskem delu - Andrej Šorgo
1 TD
• Biološki modul: Terenska dela pri biologiji in naravoslovju (izbira in priprava pripomočkov ter instrumentov;
4 P,TD
uporaba na terenu; različne metode terenskega dela) - Anka Zupan, mag.Andrej Šorgo, Sonja Artač
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.4.2006
1.6.2006 - 16.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: V okviru 35 ur programa bodo udeleženci/-ke deležni 24 ur programa, glede na dva vzporedna 11-urna modula, ki ju
poleg skupnega 2-urnega dela sami izberejo.
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Naravoslovje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

PROGRAM ZA UČITELJE NARAVOSLOVJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Saša A. Glažar, izr.prof. ; Tel.: 01/5892-204, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje.
Cilji: Učitelji se bodo seznanili z naravo in filozofijo predmeta Naravoslovje v okviru katerega so biološke, kemijske in fizikalne
vsebine povezane med sabo. Kot izhodišče poučevanja so naravni ekosistemi. Predstavljeni bodo cilji predmeta, ki dopuščajo
učitelju zelo široke možnosti poučevanja. Spoznali bodo številne dejavnosti, ki jih lahko prilagodijo populaciji dijakov v razredu.
Poudarek bo predvsem na razvijanju dijakovih spoznavnih procesov. Zelo pomembna bo predstavitev medpredmetnega in
medpodročnega sodelovanja. Seznanili se bodo s sodobnimi koncepti preverjanja znanja pri pouku naravosl.
Predavatelji in teme:
• dejavnosti dijakov pri pouku naravoslovja: eksperimentiranje, opazovanje, merjenje, zbiranje, razvrščanje in
14 P,D
analiziranje podatkov, predstavitev rezultatov, laboratorijsko delo, terensko delo - dr. Dušan Krnel, dr. Mojca Čepič,
dr. Saša A. Glažar, dr. Barbara Bajd, mag. Iztok Devetak, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, dr. Barbara Bajd
• načini preverjanja in ocenjevanja znanja: ustno preverjanje, pisno preverjanje - dr. Saša A.Glažar, mag. Iztok
5 P,D
Devetak, dr. Saša A. Glažar
• Skrb za lastno zdravje in okolje: človek in okolje, ekologija in varovanje okolja - dr. Mojca Čepič, dr. Saša A.
5 P,D
Glažar, dr. Barbara Bajd, mag. Iztok Devetak
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
23.3.2006 - 25.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Naravoslovje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

PROGRAM ZA UČITELJE NARAVOSLOVJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180
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Št. točk: 2

PRP – Predpisani programi

Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje.
Cilji: Učitelji se bodo seznanili z naravo in filozofijo predmeta Naravoslovje v okviru katerega so biološke, kemijske in fizikalne
vsebine povezane med sabo. Kot izhodišče pouč. so naravni ekosistemi. Predstavljeni bodo cilji predmeta, ki dopuščajo učitelju
zelo široke možnosti pouč. Spoznali bodo številne dejavnosti, ki jih lahko prilagodijo populaciji dijakov v razredu. Poudarek bo
predvsem na razvijanju dijakovih spoznavnih procesov. Zelo pomembna bo predstavitev medpred. in medpodroč. sodelovanja.
Predavatelji in teme:
• Dejavnosti dijakov pri pouku naravoslovja: eksperimentiranje, opazovanje, merjenje, zbiranje, razvrščanje in
14 P,D
analiziranje podatkov, predstavitev rezultatov, laboratorijsko delo, terensko delo - Marko Marhl
• Načini preverjanja in ocenjevanja znanja: ustno preverjanje, pisno preverjanje, ocenjevanje dela in izdelkov
5 P,D
dijakov. - Marko Marhl
• Skrb za lastno zdravje in okolje: človek in okolje, ekologija in varovanje okolja. - Nataša Vaupotič
5 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.2.2006
10.3.2006 - 18.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Naravoslovje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

PROGRAM ZA UČITELJE NARAVOSLOVJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: MAJDA NAJI, ZRSŠ, Trg revolucije 7, Maribor, ; tel.: 02 320 80 64; faks 02 332 67 07; majda.naji@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta naravoslovje.
Cilji: Predstavljeni bodo cilji predmeta, ki dopuščajo učitelju zelo široke možnosti poučevanja. Spoznali bodo številne
dejavnosti, ki jih lahko prilagodijo populaciji dijakov v razredu. Poudarek bo predvsem na razvijanju dijakovih spoznavnih
procesov. Zelo pomembna bo predstavitev medpredmetnega in medpodročnega sodelovanja. Seznanili se bodo s sodobnimi
koncepti preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku naravoslovja.
Predavatelji in teme:
• DEJAVNOSTI DIJAKOV PRI POUKU NARAVOSLOVJA - prof. dr. Mojca Čepič, prof. dr.Marko Marhl, prof. dr.
14 P,D
Mojca Čepič, prof. dr.Marko Marhl
• NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA - prof. dr. Saša Glažar, mag. Iztok Devetak, prof. dr. Saša
5 P,D
Glažar
• Skrb za lastno zdravje in okolje (človek in okolje; ekologija in varovanje okolja) - Margareta Vrtačnik, Majda Naji
5 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2006
17.2.2006 - 19.2.2006
Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: 1. Učni načrti za naravoslovje v strokovnih in poklicnih šolah (95, 105 ur) 2. Zbornik seminarja NARAVOSLOVJE V
STROKOVNIH IN POKLICNIH ŠOLAH, Rogaška Slatina, 2005
PRP / 03. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 04. Ples z metodiko v izobraževalnem programu in poklicnem tečaju
predšolska vzgoja

PROGRAM ZA UČITELJE PLES Z METODIKO
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 2
Koordinator: Anica Justinek; tel.: 01 58 64 212, fax: 01 54 22 045; anica.j@cpi.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji plesa z metodiko
Cilji: - Seznaniti športne pedagoge, ki učijo Ples z metodiko s specifikami tega predmeta, skladno s Katalogom znanj in
operativnimi cilji predmeta v programu Predšolska vzgoja - Spoznati osnove plesa za predšolskega otroka in priprave plesnih
zaposlitev - Usvojiti metode vodenja kreativnega procesa gibanja v skupini in pri posamezniku - Usvojiti in razumeti vsebine ter
operativne cilje za realizacijo programa
Predavatelji in teme:
• Ritem kot nosilec plesnega gibanja (koordinacija gibanja v ritmu) - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
6D
• Osnovna plesna tehnika (koordinacija v telesni shemi kot posameznik in v paru) - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
4D
• Prostor (koordinacija gibanja v prostoru kot posameznik in v skupini) - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
4D
• Sproščanje - zavestna sprostitev celotnega telesa in posameznih delov telesa) - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
2D
• Uporaba vsebin in predmetov kot vzpodbude za ples - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
4D
• Kako iz gibanja nastane ples - Andreja Gjud, Vilma Rupnik
2D
• Priprava na plesno zaposlitev - Andreja Gjud
2P
Pogoji: Udeleženci potrebujejo ustrezno udobno opremo, ki omogoča gibanje, mehke copate in urejene pričeske. Žvečilni niso
dovoljeni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
2.11.2005 - 4.11.2005
Ljubljanan
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 04. Ostali programi / 01. Program za pripravnike

UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO SŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Alenka Vitman; (01) 3005-162; alenka.vitman@zrss.si
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Št. točk: 2

PRP – Predpisani programi

Št. ur: 40 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vsi pripravniki na delovnih mestih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Cilji: Pomagati pripravnikom pri uvajanju v pedagoško delo in pripravi na strokovni izpit. Cilji pomoči pri uvajanju v pedagoško
delo so predstavitev učiteljevih kompetenc, analiziranje svoje pedagoške prakse in osebnih teorij ter iskanje drugačnih rešitev.
Cilji pomoči pri pripravi na strokovni izpit, ki poteka pred državno izpitno komisijo so: pregled vsebin s področja Ustave,
Konvencij o otrokovih in človekovih pravicah, šolskih zakonov in pravilnikov ter slovenskega jezika in analiza lastne prakse.
Predavatelji in teme:
• Ustava RS - mag. Irena Bahovec
2P
• Človekove in otrokove pravice - mag. Irena Bahovec
2P
• Slovenski jezik v pedagoški komunikacii : Zvrsti jezika, Besediloslovje, Skladnja, Oblikoslovje, Glasoslovje,
10 P,D
Pravipis, Učiteljev (vzgojiteljev) govorni nastop - mag. Vida Gomivnik Thuma
• Za učitelje: Osnove medosebne komunikacije; Za vzgojitelje v VVZ: Opazovanje otrok, Komunikacija v vrtcu,
10 P,D
Timsko delo - Cvetka Bizjak
• Za učitelje: Načrtovanje in izvajanje pouka; Za vzgojitelje v VVZ: Načrtovanje in izvajanje vzgojnih dejavnosti in
10 P,D
dnevne rutine - mag. Tanja Bezić
• Šolski zakoni in pravilniki - mag. Irena Bahovec
6P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
1.12.2005 - 15.3.2006
Ljubljana
30.11.2005
1.1.2006 - 15.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: - Bahovec, Kodelja (1996), Vrtci za današnji čas, (Ljubljana) - Lepičnik Vodopivec (1996), Ni mogoče ne komunicirati,
MISCH, (Ljubljana)
PRP / 04. Ostali programi / 01. Program za pripravnike

UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Primož Plevnik; (01) 3005-103; primoz.plevnik@zrss.si
Št. ur: 40 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vsi pripravniki na delovnih mestih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Cilji: Pomagati pripravnikom pri uvajanju v pedagoško delo in pripravi na strokovni izpit. Cilji pomoči pri uvajanju v pedagoško
delo so predstavitev učiteljevih kompetenc, analiziranje svoje pedagoške prakse in osebnih teorij ter iskanje drugačnih rešitev.
Cilji pomoči pri pripravi na strokovni izpit, ki poteka pred državno izpitno komisijo so: pregled vsebin s področja Ustave,
Konvencij o otrokovih in človekovih pravicah, šolskih zakonov in pravilnikov ter slovenskega jezika in analiza lastne prakse.
Predavatelji in teme:
• Ustava RS - mag. Irena Bahovec
2P
• Človekove in otrokove pravice - mag. Irena Bahovec
2P
• Slovenski jezik v pedagoški komunikacii : Zvrsti jezika, Besediloslovje, Skladnja, Oblikoslovje, Glasoslovje,
10 P,D
Pravipis, Učiteljev (vzgojiteljev) govorni nastop - mag. Vida Gomivnik Thuma
• Za učitelje: Osnove medosebne komunikacije; Za vzgojitelje v VVZ: Opazovanje otrok, Komunikacija v vrtcu,
10 P,D
Timsko delo - Cvetka Bizjak
• Za učitelje: Načrtovanje in izvajanje pouka; Za vzgojitelje v VVZ: Načrtovanje in izvajanje vzgojnih dejavnosti in
10 P,D
dnevne rutine - Andreja Pogačnik Jarc
• Šolski zakoni in pravilniki - Milena Gačeša
6P
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.10.2005 - 30.10.2005
Ljubljana
15.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Maribor
15.3.2006
1.4.2006 - 24.4.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: - Bahovec, Kodelja (1996), Vrtci za današnji čas, (Ljubljana) - Lepičnik Vodopivec (1996), Ni mogoče ne komunicirati,
MISCH, (Ljubljana)
PRP / 04. Ostali programi / 01. Program za pripravnike

UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Urška Stritar; 01 2363 123, 01 2363 150; urska.stritar@zrss.si
Št. ur: 40 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vsi pripravniki na delovnih mestih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju delo in pripravina strokovni izpit
Cilji: Pomagati pripravnikom pri uvajanju v pedagoško delo in pripravi na strokovni izpit. Cilji pomoči pri uvajanju v pedagoško
delo so: predstavitev kompetenc, analiziranje pedagoške prakse in iskanje drugačnih rešitev. Cilji pomoči pri pripravi na
strokovni izpit, ki poteka pred državno izpitno komisijo so: pregled vsebin s področja Ustave, Konvencij o otrokovih in človekovih
pravicah, šolskih zakonov, pravilne rabe slovenskega jezika in analiza lastner prakse.
Predavatelji in teme:
• Državna ureditev, Človekove in otrokove pravice - Vida Starič Holobar
4P
• Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja - OlgaJukič
6P
• Slovenski jezik v pedagoški komunikaciji - Vida Gomivnik Thuma
10 D
• Komunikacija in timsko delo v vrtcu - Urška Stritar
4D
• Pravice otrok v vrtcu in vloga odraslih - mag. Marjeta Domicelj
4P
• Opazovanje otrok - Milenka Uhelj Oštir
4D
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• Načrtovanje dela v oddelku prvega starostnega obdobja - Mirjam Senica
4D
• Načrtovanje dela v oddelku drugega starostnega obdobja - Nives Zore
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
1.2.2006 - 15.2.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: - Bahovec in &(1999), Kurikulum za vrtce, (Ljubljana) - Bahovec Dolar in Bregar Golobič (2004), Šola in vrtec skozi
ogledalo, DZS (Ljubljana) - Marjanovič Umek in Fekonja (2005), Pogled v vrtec, (Ljubljana)
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Novosti stroke 1 (Srednje šole)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 14 (strnjeno)
Št. udeležencev: 80
Ciljna skupina: profesorice/profesorji angleščine na srednjih šolah
Cilji: Cilj seminarja je dopolnjevanje in razvijanje strokovnega znanja profesorjev in profesoric angleščine, podpreti uveljavljanje
Učnih načrtov, priporočil Sveta Evrope in novosti na maturi. Obenem želimo razvijati poglobljeno poznavanje pomena
medkulturne razsežnosti tujejezikovnega pouka in jezikovne zavesti za uspešno sporazumevanje v angleščini ter udeležence
opremiti z znanji, da bodo lahko smiselno izbirali med bogato ponudbo učbenikov in drugih učnih gradiv ter pripravljali lastna
gradiva. Pri vsem tem je bistvena tudi sposobnost samorefleksije o lastnem pedagoškem in strokovnem delovanju.
Predavatelji in teme:
• Kako do boljših pisnih izdelkov - Michelle Gadpaille
2 P,S
• Pouk književnosti v srednji šoli - Meta Grosman
2P
• Razvijanje znožnosti pisnega izražanja 1 - Milena Forštner
2D
• Razvijanje zmožnosti pisnega izražanja 2 - Tatjana Shrestha
2D
• Praktični pristop k pouku književnosti 1 - Jasna Hrvatin
1D
• Praktični pristopi k pouku književnosti 2 - Veronika Rot Gabrovec
1D
• Testi bralnega razmevanja - Metka Gradišnik
2D
• Klepet o in pri maturi (ustni del) - Veronika Rot Gabrovec, Alenka Ketiš
2D
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba; morebitne seminarske naloge
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
Ljubljana
7.10.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.521,80 SIT
Opombe: Izvajalci programa predpostavljajo, da udeleženci poznajo Nove učne načrte za SŠ, Predmetni izpitni katalog za
maturo iz angleščine, revije Vestnik, Uporabno jezikoslovje, IATEFL Slovenia Newsletter, publikacije Common European
Framework (2001) in Threshold Level, Zavoda za šolstvo in RICa itd.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Novosti stroke 3: Aktivna pismenost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji angleščine, tujejezikovnih predmetov in slovenščine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Med ključne kompetence, ki jih mora sodobna šola razvijati, če želi učencem zagotoviti uspešno vključevanje v Evropo in
svet 21. stoletja, nedvomno sodi bralna kompetenca oz. zmožnost. Seminar nudi možnost posodabljanja strokovnega znanja s
tega področja: predavateljice bodo predstavile najnovejša teoretična spoznanja o procesih branja, opomenjanju in razumevanju
besedil kot tudi prikazale možnosti praktične uporabe le-teh v didaktičnih pristopih.
Predavatelji in teme:
• Bralni procesi in opomenjanje 1 - Lois Stover
2P
• Bralni procesi in opomenjanje 2 - Julia Bates
2 P,D
• Znanja, potrebna za razvijanje pismenosti - Meta Grosman
2P
• Pristopi k aktivnem branju - Meta Grosman
2 P,D
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba na seminarju; morebitne seminarske naloge
Pogoji: za razumevanje predavanj je potrebno znanje angleščine
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.8.2005
9.9.2005 - 9.9.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.572,64 SIT
Opombe: priporočena literatura: M.Grosman, Zagovor branja (2004) in Književnost v medkulturnem položaju (2004), zborniki s
posvetovanj Bralnega društva Slovenije, različne publikacije s področja branja (S. Pečjak idr.)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Novosti stroke 4: Medkulturna komunikacija in književnost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 12 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji angleščine in tujejezikovnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah, učiteljice/učitelji v
evropskih/mednarodnih razredih
Cilji: Dokumenti Sveta Evrope kažejo na nujnost ozaveščanja državljanov Evrope (in sveta) za uspešno, strpno komunikacijo
med različnimi kulturami in preprečevanje napetosti. V skladu s priporočili Sveta Evrope želimo učiteljem jezikovnih in
nejezikovnih predmetov prikazati teoretične osnove vključevanja medkulturne komunikacijske kompetence v pouk, predstaviti
nekatera gradiva, ki so na razpolago (udeleženci jih bodo prejeli kot delovno gradivo) in možnosti praktične uporabe le-teh pri
pouku. Obenem bodo ob praktičnih zgledih razvijali svoja znanja in zmožnosti priprave lastnih gradiv.
Predavatelji in teme:
• Medkulturna komunikacija: zmožnosti pasti - Martina Huber
6 P,D
• Medkulturna komunikacija in književnost 1 - Breda Arnejšek
2D
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• Medkulturna komunikacija in književnost 2 - Vineta Eržen
2D
• Medkulturna komunikacija in književnost 3 - Veronika Rot Gabrovec
2D
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba na seminarju; morebitne seminarske naloge
Pogoji: za razumevanje in aktivno sodelovanje je potrebno znanje angleščine
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.9.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Ljubljana, Britanski svet, Tivolska 30
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.256,91 SIT
Opombe: Seminar ponujamo kot dodatek dolgoletnemu in dodobra uveljavljenemu profesionalnemu usposabljanju glede na
potrebe in izražene želje udeležencev. Program podpirata tudi Evropski center za moderne jezike v Gradcu (Avstrija) in
Britanski svet.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

USTVARJALNO UČENJE/POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Melita Kukovec; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji angleškega jezika v OŠ in SŠ
Cilji: Seznanjanje učiteljev angleščine z novostmi v stroki in sodobnimi didaktičnimi pristopi
Predavatelji in teme:
• Cultural Studies and the Cinema Creative writing - Michelle Gadpaille
• Learning English trought astronomy and vice-versa - Victor Kennedy
• Autonomy of learners and teachers - Slavko Cvetek
• Individualisation of teaching and differentiation evaluation and feedback - Melita Kukovec
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2006
27.1.2006 - 28.1.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.663,44 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 18

4D
4D
4D
4D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Angleščina v drugem triletju OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Sonja Sentočnik; 01 3005 134; sonja.sentocnik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji angleščine v OŠ
Cilji: Pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj s področja specialne didaktike, izobraževanje za uporabo novosti iz prenove
(uporaba učnega načrta, učno ciljno in procesno načrtovanje pouka, učna sredstva, standardi in priprava opisnih kriterijev,
vrednotenje znanja).
Predavatelji in teme:
• Koncepti znanja TJ; Učni načrt za angleščino v drugem triletju; Fleksibilna diferenciacija - Berta Kogoj
4D
• Načrtovanje učnega procesa:spiralni pristop pri načrtovanju, medpredmetnost - Berta Kogoj
4D
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti - metode in oblike poučevanja; Uporaba avtentičnih besedil za učenje
8 P,D
angleščine - Sara Villiers
• Vrednotenje učenčevih dosežkov in končno preverjanje in ocenjevanje znanja - Sonja Sentočnik, Berta Kogoj
8D
Obveznosti: Udeleženci prinesejo na izobraževanje učni načrt in učbeniški komplet, ki ga uporabljajo za poučevanje v drugem
triletju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2006
20.4.2006 - 22.4.2006
Šmarješke Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.638,01 SIT
Opombe: Izobraževanje bo naravnano praktično, udeleženci bodo preizkusili sodobne metode in oblike dela ter raznolike
pripomočke za nazornejši pouk, načrtovali učne sklope in smernice za (samo)vrednotenje znanja.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Matura - angleščina - ocenjevanje pisnega in govornega sporočanja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Vineta Eržen; T: 04 2802920 F: 04 2802929 ; vineta.erzen@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji angleščine, ki pripravljajo dijake na splošno maturo (prednost imajo učitelji začetniki in učitelji, ki niso
zunanji ocenjevalci)
Cilji: Spoznavanje novosti pri maturi (nova književna besedila, književne iztočnice za ocenjevanje govorne zmožnosti na
osnovni in višji ravni maturitetnega izpita). Poglabljanje razumevanja kriterijev za ocenjevanje pisnih sestavkov (pismo,
razpravljalni in literarni esej) in govornega sporočanja na osnovni in višji ravni maturitetnega izpita ter v procesu učenja.
Snovanje opisnih kriterijev za ocenjevanje pisne in govorne zmožnosti v procesu učenja in vrednotenje pomena uporabe opisnih
kriterijev v praksi (udeleženci bodo predstavili uspešne primere rabe opisnih kriterijev iz prakse).
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje pisnih in govornih dejavnosti na različnih taksonomskih ravneh - Vineta Eržen
2D
• Poučevanje pisne in govorne zmožnosti - od načrtovanja do izvedbe pouka in ocenjevanja - Sonja Škvarč
4D
• Ocenjevanje govorne zmožnosti (OR) - Alenka Budihna
2D
• Ocenjevanje govorne zmožnosti (VR) - Alenka Budihna
2D
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• Ocenjevanje pisnih sestavkov (OR) - Irena Smole Korpar
• Ocenjevanje pisnih sestavkov (VR) - Tatjana Shrestha
• Opisni kriteriji v praksi (predstavitve primerov iz prakse) - Vineta Eržen, Tatjana Shrestha
• Razprava o predstavljenih primerih iz prakse (okrogla miza) - Vineta Eržen
Obveznosti: Aktivni prispevek (predstavitev svojega primera iz prakse)
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
18.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.327,58 SIT

3D
2D
7R
2R

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Preverjanje in ocenjevanje govora pri pouku angleščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Berta Kogoj; 05 330 80 68, 05 330 80 60; berta.kogoj@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji angleščine v osnovni šoli
Cilji: Udeleženci bodo izbrali cilje pouka angleščine, ki se preverjajo, in tiste, ki se tudi ocenjujejo s t.i. ustnim ocenjevanjem.
Proučili bodo praktična vprašanja in predlagali rešitve (npr. vloga učitelja, njegov govor, vrste interakcij, zastavljanje nalog).
Pripravili oz. preverili bodo naloge za preverjanje in ocenjevanje govora. Preizkusili oz. zasnovali bodo opisnike za ocenjevanje
in povratno informacijo. Ugotovili bodo, kaj vpliva na težavnost/zahtevnost in presodili ustreznost instrumentarijev glede na
razred, znanje, raven itd. Ocenili bodo primere govora in ocene usklajevali.
Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje govora - kaj, kdaj, kako - Berta Kogoj, Majda Lukan
4P
• Instrumentariji - naloge, kriteriji; značilnosti - Berta Kogoj, Majda Lukan
4D
• Ocenjevanje, osnove standardizacije ocenjevalcev - Majda Lukan, Berta Kogoj
4D
• Okoliščine ocenjevanja govora - Berta Kogoj, Majda Lukan
4 P,R
Obveznosti: Priprava nalog in opisnih kriterijev
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2006
23.8.2006 - 24.8.2006
Šmarješke Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.283,09 SIT
Opombe: Udeležence vabimo, da na seminar prinesejo posnetke govora učencev.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Zahtevnost, težavnost, ravni pri poučevanju in učenju angleščine v OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Berta Kogoj; 05 330 80 68, 05 330 80 60; berta.kogoj@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji angleščine v OŠ
Cilji: Udeleženci bodo spoznavali dejavnike zahtevnosti pri poučevanju in učenju različnih znanj in zmožnosti. Pripravili in
preizkusili bodo didaktične postopke, gradiva in dejavnosti, s pomočjo katerih se delno prilagaja zahtevnost, in pri tem
upoštevali nekatere individualne značilnosti učencev. Procese načrtovanja pouka bodo povezali s poučevanjem in
vrednotenjem znanja in drugih dosežkov.
Predavatelji in teme:
• Dejavniki zahtevnosti pri poučevanju in učenju angleščine - Vineta Eržen, Berta Kogoj
4 P,D
• Poučevanje jezikovnih zmožnosti in znanj z upoštevanjem zahtevnosti - Magdalena Novak, Berta Kogoj
8D
• Individualne posebnosti učencev - Berta Kogoj
2P
• Učna gradiva - Magdalena Novak, Berta Kogoj
2D
Obveznosti: Priprava dejavnosti različnih zahtevnosti
Pogoji: Učitelji angleščine v OŠ
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2006
21.8.2006 - 22.8.2006
Šmarješke Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.618,48 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

ČLOVEK, NJEGOVA ZGRADBA IN ZGODOVINSKI RAZVOJ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Barbara Bajd, izr.prof.; (01)5892-312; fax: (01)5892-233; barbara.bajd@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole in prof. biologije strokovnih gimnazij.
Cilji: - povezovanje tem o človeku skozi različne praktične dejavnosti - načrtovanje in izvedba dejavnosti na različnih ravneh
zahtevnosti
Predavatelji in teme:
• Evolucija človeka; Zgradba in delovanje človeškega telesa - dr. Barbara Bajd, Sonja Artač, dr. Barbara Bajd,
12 P,D
Sonja Artač, Luka Praprotnik
• Zgodovina Zemlje; Kulture, okolje in lovski plen ledenodobnega človeka - dr. Dušan Krnel, dr. Vida Pohar, dr.
4 P,D
Dušan Krnel, dr. Vida Pohar, Luka Praprotnik
Pogoji: Seminar je pripravljen za učitelje biologije in profesorje biologije.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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31.3.2006
4.4.2006 - 30.4.2006
31.3.2006
4.4.2006 - 30.4.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.878,14 SIT

PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

PREDSTAVITEV MITOZE IN MEJOZE Z ENOSTAVNIM GIBLJIVIM MODELOM
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Leon Senčič; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji biologije na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Predstavitev mitoze in mejoze z enostavnim gibljivim modelom. Učitelji se bodo usposobtili za lastnoročno izdelavo
modela.
Predavatelji in teme:
• Izdelava modela in njegova uporaba - Leon Senčič
8D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
30.9.2005 - 30.9.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.646,90 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Botanika pri biologiji in naravoslovju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Darinka Gilčvert Berdnik; tel.: 03 757 2950; darinkagb@email.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji/-ce biologije in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: - spoplnjevanje metod botaničnega terenskega dela -spoznavanje taksonomije rastlin v življenjskih združbah gozdu
travniku -spoznavanje indikatorskih rastlin v različnih ekosistemih - uporaba različne botanične literature -uporaba različnih
metod kartiranja različnih ekosistemov - spoznati in prepoznati razlićne ekosisteme in habitatne tipe -uporaba različnih
določevalnih ključev
Predavatelji in teme:
• 1Uporaba botanične literature - Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar, Branko Vreš
1D
• 2Uporaba različnih določevalnih ključev - Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar, Branko Vreš
1D
• Habitatni tipi - Andrej Seliškar
1P
• Indikatorske rastline v različnih ekosistemih - Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar, Branko Vreš
1D
• Metode terenskega dela - Darinka Gilčvert Berdnik, Branko Vreš
12 TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.3.2005
12.5.2006 - 13.5.2006
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.551,12 SIT
Opombe: udeleženci/-ke naj šposkrbijo za primerno obutev in oblačila za terensko delo, s seboj naj prinesejo ključe za
določanje rastlin
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Ekologija v poklicnem izobraževanju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Minka Vičar; tel. 01 2363146, fax: 01 2363150; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Profesorice in profesorji biologije in naravoslovja v poklicnem izobraževanju
Cilji: Program bo zajemal laboratorijsko in terensko delo ter sodobna znanja za izvajanje ciljev v sklopih Ekologija in Delovanje
človeškega telesa in ohranjanje zdravja. Vsebinski del bo predstvil sodobna spoznanja o problemih ohranjanja življenjske
raznolikosti, sistema ekoloških procesov in vloge človeka. Cilj je preko dejavnosti na terenu in v učilnici posredovati novejše
pristope in vsebine za doseganje minimalnega standarda ključnih kvalifikacij ekologije ter delovanja človeškega telesa in
ohranjanja zdravja v okviru naravoslovja, neintegriran A del predmetnika.
Predavatelji in teme:
• Cilji biologije v katalogu znanj ključne kvalifikacije Naravoslovje v srednjem poklicnem izobraževanju - Minka Vičar
1R
• Ekotoksikologija - Bojan Sedmak
3 P,R
• vrednotenje ekoloških funkcij ekosistemov - Alenka Gaberščik
3 P,D
• izolacija DNK - Minka Vičar
1 ED
• Varstvena biologija - Boris Kryštufek
3 P,R
• Delovanje človeškega telesa (dejavnosti za doseganje ciljev) - Minka Vičar, Majda Kamenšek Gajšek
5 ED,R
Pogoji: Udeleženci poskrbijo za primerno obutev in obleko za terensko delo.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.5.2006
2.6.2006 - 3.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.121,27 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Matura-biologija
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02001
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Koordinator: Minka Vičar; tel.: 01 2363146 fax: 012363150; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 17 (strnjeno)
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: Profesorji/-ice biologije v gimnazijskem izobraževanju
Cilji: Poleg analize mature je cilj posodabljanje vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev učnega načrta za biologijo v
gimnazijskem programu. program je namenjen krepitvi holističnega pristopa pri obravnavi bioloških ciljev in problemskemu
pristopu pri obravnavi konceptov delovanja organizmov in sistema naravnih procesov.
Predavatelji in teme:
• Analiza mature - Majda Kamenšek Gajšek
3 P,R
• Fiziologija živali v srednji šoli - Gregor Zupančič, Gregor Belušič
4 P,D
• Biodiverziteta podzemnih voda in metode terenskega raziskovanja - Boris Sket
2 P,R
• Invazivne vrste - Nejc Jogan
3 P,R
• Biološka varnost - Minka Vičar, Martin Batič
3 P,R
• Varstvena biologija - Boris Kryštufek
2 P,R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
27.1.2006 - 28.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.818,00 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Rastline in človek
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Minka Vičar; tel.: 01 2363146 fax: o1 2363 1500; minka.vicar@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji/-ce biologije
Cilji: Program je namenjen uvajanju, posodabljanju disciplinarnega znanja in strokovnemu spopolnjevanju učiteljev/-ic, ki bodo
ali že poučujejo izbirni predmet Rastline in človek v devetletni osnovni šoli. Cilj je seznaniti učitelje/-ice s cilji in različnimi
metodami dela v razredu in na terenu. Udeleženci/-ke bodo uporabili metode projektnega dela, terenskega ter laboratorijskega
dela. uporabili bodo interdisciplinarni pristop povezan s področji aplikacij v različnih strokah oz. poklicih (poklicno usmerjanje).
Predavatelji in teme:
• Učni načrt za izbirni predmet Rastline in človek ter pristopi k poučevanju - Jelka Strgar
3 D,R
• Koncept učbenika in pristopi v delovnem zvezku Rastline in človek - Jelka Strgar
1P
• Izvajanje dejavnosti za doseganje ciljev učnega načrta izbirnega predmeta Rastline in človek - Jelka Strgar
4 ED,TD
• Projektno delo na izbrani temi iz učnega načrta - Jelka Strgar
6 ED,TD
• Metode oblikovanja posterjev ter predstavitev in zagovor - Jelka Strgar
2R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.3.2006
2.6.2006 - 3.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.712,90 SIT
Opombe: udeleženci/-ke poskrbijo za primerno obutev in obleko za terensko delo.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Vrednotenje biološkega znanja in vpliv na pouk
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Anka Zupan, Zavod RS za šolstvo, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; 02 320 80 66; faks 02 332 67 07;
anka.zupan@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji biologije in naravoslovja v osnovnih šolah
Cilji: Obravnava in poglabljanje v raznolike vidike pridobivanja in vrednotenja biološkega znanja s poudarkom na aktivnosti
učencev in na višjih miselnih procesih v skladu z mednarodnimi trendi vrednotenja biološkega znanja (TIMSS, PISA) Priprava
modelov preverjanja in ocenjevanja glede na načine poučevanja biologije in naravoslovja v OŠ
Predavatelji in teme:
• Taksonomska analiza nalog in vprašanj izbranega tematskega sklopa - dr. Jelka Strgar
2D
• Taksonomska analiza izvedenih dejavnosti - s poudarkom na učno ciljnostem in procesnem pristopu - dr. Jelka
6D
Strgar, Anka Zupan, mag. Dušan Vrščaj
• Taksonomsko snovanje nalog s poudarkom trendih vrednotenja biološkega znanja (TIMSS, PISA) - Anka Zupan,
5D
mag. Dušan Vrščaj
• Modeli preverjanja in ocenjevanja glede na načine poučevanja - Anka Zupan, dr. Jelka Strgar
3D
Pogoji: Učni načrt za biologijo in naravoslovje v devetletni osnovni šoli
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
14.10.2005 - 15.10.2005
Ljubljana - Biološko središče, Večna pot 111
30.9.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
Maribor - ZRSŠ, Trg revolucije 7, Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.875,28 SIT
Opombe: Prijave pošljite na naslov koordinatorice seminarja.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 03. Družba

DRUŽBA V 4. IN 5. RAZREDU 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Vlasta Hus; 02 2293600, 02 2518180; vlasta.hus@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
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Št. udeležencev: 20
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Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka v drugem triletju 9-letne osnovne šole
Cilji: Seznaniti učitelje razrednega pouka z vsebinskimi novostmi pri predmetu družba in jih usposobiti za načrtovanje in
uporabo sodobnih oblik in metod dela pri tem predmetu
Predavatelji in teme:
• Geografske vsebine pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Tatjana Resnik Planinc
• Vsebine iz zgodovine pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Dragan Potočnik
• Načrtovanje pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Milena Ivanuš Grmek
• Sodobne oblike in metode dela pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Vlasta Hus
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
18.11.2005 - 25.11.2005
Maribor
10.1.2006
24.2.2006 - 28.2.2006
Maribor
31.3.2006
21.4.2006 - 28.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.125,48 SIT

6P
4P
6P
8D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 05. Filozofija (v srednji šoli)

Filozofija
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mišo Dačić; 01 23 63 113 , 01 23 63 150; miso.dacic@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji filozofije na gimnazijah
Cilji: Namen programa je seznanjanje učiteljev filozofije z aktualno filozofsko problematiko
Predavatelji in teme:
• Etika - Branko Klun
4P
• Ontologija - Dean Komel
4P
• Metodika pouka filozofije - Marjan Šimenc
4D
• Didaktika filozofije - Rudi Kotnik
4P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
3.3.2006 - 15.4.2006
Lj
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.096,13 SIT
Opombe: Prijavnice za seminar pošiljajte koordinatorju seminarja na naslov: ZRSŠ, OE Ljubljana, Parmova 33, 1000 Ljubljana
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE 2005
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: GORAZD PLANINŠIČ, DOC.DR.; (01) 4766575, (01) 2517281; gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice fizike na srednjih šolah in gimnazijah
Cilji: Posodabljanje strokovnega znanja na področju fizike, spoznavanje novih tehnik in strategij poučevanja fizike ter
pridobivanje znanja in izkušnej s sodobno didaktično opremo.
Predavatelji in teme:
• Kako merimo barvo? - Irena Drevenšek Olenik
2P
• Tema iz zgodovine fizike: Sevanje črnega telesa in sorodna vprašanja - Janez Strnad
2P
• Presenečenja v fiziki: kako z razlago zanimivih pojavov motivirati dijake - Mitja Rosina
2P
• Trendi v sodobni atomski fiziki - Alojz Kodre
2P
• Od klasične do relativistične mehanike - Anze Slosar
2P
• Mikroskopiranje jeder - Simon Širca
2P
• Aktivno učenje ob poskusih - Gorazd Planinšič
2P
• Delavnice iz eksperimentalne fizike - Dušan Ponikvar, Jože Pahor, Aleš Mohorič, Gorazd Planinšič
10 D
Obveznosti: Za pridobitev točk je potrebno predstaviti seminarsko nalogo. Predloge tem seminarskih nalog lahko predlagajo
udeleženci sami.
Pogoji: Obvezna je pisna prijava s prijavnico
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 30.4.2006
FMF, Jadranska 19, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.116,43 SIT
Opombe: Vse dodatne informacije o programu in poteku programa najdete na naslovu http://www.fiz.uni-lj.si/fiz_slo.html
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE 2006
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: GORAZD PLANINŠIČ, DOC.DR; (01) 4766575, (01) 2517281; gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice fizike na srednjih šolah in gimnazijah
Cilji: Posodabljanje strokovnega znanja na področju fizike, spoznavanje novih tehnik in strategij poučevanja fizike ter
pridobivanje znanja in izkušnej s sodobno didaktično opremo.
Predavatelji in teme:
• Biološki senzorji - Andrej Likar
2P
• Team iz zgodovine fizike - Janez Strnad
2P
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• Presenečenja v fiziki: izdelava preprostih naprav za opazovanje presenetljivih pojavov - Mitja Rosina
2P
• Tema iz astrofizike - Tomaž Zwitter
2P
• Eksperimentalna fizika koloidov - Dušan Babič
2P
• Nanotehnologija - Anton Ramsak
2P
• Aktivno učenje ob poskusih - Gorazd Planinšič
2P
• Delavnice iz eksperimentalne fizike - Jože Pahor, Dušan Ponikvar, Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič
10 D
Obveznosti: Za pridobitev točk je potrebno predstaviti seminarsko nalogo. Predloge tem seminarskih nalog lahko predlagajo
udeleženci sami.
Pogoji: Obvezna je pisna prijava s prijavnico
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
15.7.2006 - 15.8.2006
FMF, Jadranska 19, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.421,14 SIT
Opombe: Vse dodatne informacije o programu in poteku programa najdete na naslovu http://www.fiz.uni-lj.si/fiz_slo.html
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

EKSPERIMENTALNE VAJE DIJAKOV PRI POUKU FIZIKE V SREDNJH ŠOLAH
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Miroslav Cvahte; tel 02/320-80-74; fax 02/332-67-07; Mirko.Cvahte@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Srednješolski učitelji fizike in laboranti
Cilji: Fizikalne eksperimentalne vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine, so novost v učnih načrtih za fiziko v srednjih šolah. Na
seminarju bodo predstavljeni sodobni pristopi pri izvajanju vaj. Izbrane bodo predvsem vaje s standardno eksperimentalno
opremo in nekaj vaj z uporabo računalniško merilne tehnologije. Učitelji bodo izvajali vaje v skupinah, obravnavani bodo
didaktični napotki za izvajanje vaj in napotki za smotrno dopolnjevanje eksperimentalnih zbirk na šolah.
Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi pri izvajanju eksperimentalnih vaj dijakov - dr. Gorazd Planinšič
1P
• Vaje iz mehanike, elektrike in optike - Rasto Snoj, Martin Tegelj ali Andrej Nemec
3 ED
• Vaje iz elektrike in atomike - mag. Peter Sekolonik, Martin Tegelj ali Andrej Nemec
2 ED
• Vaje iz mehanike, toplote in elektrike - mag. Miroslav Cvahte, Martin Tegelj ali Andrej Nemec
2 ED
Obveznosti: Vsak udeleženec bo opravil 5 eksperimentalnih vaj.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2006
10.2.2006 - 10.5.2006
Ljubljana
15.1.2006
10.2.2006 - 10.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.181,13 SIT
Opombe: Prosimo, da prijavnice pošljete na naslov koordinatorja: Mirko Cvahte, Zavod RS za šolstvo, Trg revolucije 7, 2000
Maribor
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 07. Francoščina (tudi izbirni predmeti)

Francoski jezik in kultura
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: profesorji/profesorice francoščine in univerzitetno diplomirani francisti/francistke
Cilji: - seznaniti z novostmi na področju francoskega jezikoslovja, književnosti in kulture - usvojitev najnovejših didaktičnih
pristopov pri poučevanju francoščine v osnovni in srednji šoli
Predavatelji in teme:
• Francoski šanson - Florence Gacoin-Marks
2 P,D
• Sodobna francoska književnost - Florence Gacoin-Marks
2 P,D
• Slovarski in enciklopedični priročniki in orodja - Gregor Perko
6 P,D
• Francoski člen - Jacqueline Oven
6 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba na obeh delih seminarja
Pogoji: diploma iz francoskega jezik in književnost
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.11.2005
19.11.2005 - 15.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.133,03 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Prostorski problemi multikulturne družbe
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 20 (strnjeno)
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice geografije v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Udeleženci programa se bodo podrobneje seznanili z: - pojavi in procesi v večjezičnih/večkulturnih okoljih - prostorskimi
problemi in razvojnimi izzivi obmejnih in etnično mešanih okolij - razsežnostmi poselitvenega in funkcionalnega prostora ter
razvojnimi problemi Slovencev v zamejstvu - odprtimi problemi narodnih manjšin v Sloveniji - razvojnimi dilemami imigrantskih
skupnosti v Sloveniji - izobraževalnimi, integracijskimi in prostorskimi problemi Romov v Sloveniji. Cilj programa je, da
udeleženci spoznajo rasežnosti in probleme multietničnih okolij v slovenskem kulturnem prostoru.
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Predavatelji in teme:
• Slovenski kulturni prostor po vstopu Slovenije v EU - Vladimir Klemenčič
1P
• Medkulturno učenje in jezikovno izobraževanje pri manjšinah v Sloveniji - Sonja Novakovič Lukanovič
3 P,S
• Pouk geografije kot nacionalnih izobraževalnih vsebin - Tatjana Resnik Planinc
3 P,S
• Slovenci v zamejstvu: modeli večjezikovnega izobraževanja - Teodor Domej
3 P,S
• Odprti problemi romskih naselij - Vera Klopčič
3 P,S
• Imigrantske skupnosti v Sloveniji in problemi medetničnih odnosov - Jernej Zupančič
3 P,S
• Tematska ekskurzija s terenskim delom - Jernej Zupančič, predavatelj bo javljen kasneje
4 TD
Obveznosti: sodelovanje v diskusiji
Pogoji: učitelji in učiteljice geografije v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.7.2006
15.7.2006 - 15.8.2006
Dolenjske Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.774,66 SIT
Opombe: Program se izvaja tako, da vsak nosilec teme predstavi tematiko ter iz nje izvirajoče dileme in izzive, nato pa v
drugem delu pod vodstvom sogovornikov (poleg nosilca teme še dva ali trije k posamezni temi) v seminarski obliki razpravljajo o
temi.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

VODNE UČNE POTI SLOVENIJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Ana Vovk Korže; 02 2293647, 02 2518180; ana.vovk@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji geografije v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Izobraževanje za ustanavljanje in posodabljanje vodnih učnih poti ter za odgovorno načrtovanje in upravljanje z lokalnimi
vodnimi viri. Razvijanje zavesti, da je poznavanje vodnih značilnosti v Sloveniji osnova za njihovo varovanje in da so učne
vodne poti način prepoznavanja historičnih prilagoditev na naravno dinamiko vode ter izhodišče za načrtovanje sonaravnih oblik
rabe vode in dejavnosti ob vodah.
Predavatelji in teme:
• Vodne učne poti - predstavitev - Mitja Bricelj
3P
• Metodologija vodnih učnih poti - Ana Vovk Korže
4P
• Predstavitev izbranih obstoječih učnih poti in demonstracijska delavnica na terenu - Dani Vrhovšek
7 TD
• Vzgojno-izobraževalna vrednost učnih poti in njihovo vrednotenje - Karmen Kolenc Kolnik
4P
• Priprava učne vodne poti (terensko delo) - Klemen Prah
6 TD
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2006
21.4.2006 - 28.4.2006
Maribor
10.4.2006
12.5.2006 - 19.5.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.498,01 SIT
Opombe: V prvem terminu bo izveden osnovni nivo, za tiste, ki se prvič vključujejo v pripravoučne poti; v drugem terminu pa
nadaljevalni nivo, za tiste, ki želijo posodobiti in nadgraditi obstoječe učne poti. Seminar se bo izvajal tudi na terenu, in sicer na
lokacijah, ki bodo objavljene pred izvedbo sem
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Človek in Zemlja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Igor Lipovšek; 01-2363138; igor.lipovsek@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji geografije v osnovnih šolah
Cilji: Učitelji spoznajo možnosti zanimivih didaktičnih pristopov (izdelava delujočega vulkana, gejzira, uporaba računalnika,
videa in knjig) ter nabor enostavnih, praktičnih in učinkovitih raziskovalnih nalog za uresničevanje ciljev izbirnega predmeta.
Vsebine seminarja so uporabne tudi v neizbernem predmetu, ko učitelj želi aktivirati učence in razbremeniti sebe.
Predavatelji in teme:
• Tropski deževni gozd - Karmen Cunder
1D
• Puščava in polpuščava - Danijel Lilek
2D
• Monsunska območja - Danijel Lilek
1D
• Potresna območja - Karmen Cunder
2D
• Vulkanizem - Karmen Cunder
1 ED
• Človek in gorski svet - Nevenka Cigler
1D
• Polarna območja - Danijel Lilek
1 ED
• Sredozemlje - Nevenka Cigler
1R
• Fizičnogeografsko raziskovanje - Karmen Cunder
6D
• Družbenogeografsko raziskovanje - Nevenka Cigler
6D
• Varovanje okolja v domačem kraju - Igor Lipovšek
2 TD
Obveznosti: Pričakujemo, da bodo udeleženci pred prihodom na seminar kritično prebrali učni načrt izbirnega predmeta človek
in Zemlja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
12.1.2006 - 14.1.2006
Ljubljana, Poljanska 29
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.265,50 SIT
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Delo z učbenikom kot oblika poenostavitve pouka geografije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Igor Lipovšek; tel.: ++3861-2363138; faks: ++3861-2363150; igor.lipovsek@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji geografije v osnovnih in srednjih šolah ter učitelji družboslovja, družbenih znanj in ključnih kvalifikacij
družboslovja na srednjih strokovnih šolah.
Cilji: Delo z učbenikom je temeljni didaktični pristop, ki napravi učence aktivnejše, učitelju pa poenostavi delo. Udeleženci naj bi
spoznali raznovrstne možnosti za uporabo učbenikov tako pri pouku kot pri domačem delu in v delavnici samostojno napravili
dva do tri primere izvedbe pouka z učbenikom.
Predavatelji in teme:
• Učbenik kot motivacijsko in ilustracijsko sredstvo - Karmen Cunder
3D
• Delo z učbenikom pri usvajanju nove učne snovi - Nevenka Cigler
3D
• Z učbenikom preverjamo in ocenjujemo znanje - Igor Lipovšek
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
26.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.064,57 SIT
Opombe: Slavko Brinovec: Kako poučevati geografijo, Ljubljana, ZRSŠ, 2004
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Matura - geografija
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Igor Lipovšek; ++3861-2363138; ++3861-2363150; igor.lipovsek@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji, ki pripravljajo dijake na maturo
Cilji: Letošnji seminar se loteva dejavnosti, ki je zapisana v učnem načrtu in pri kateri je možno oboje: uresničevanje ciljev
maturitetnega kataloga in učnega načrta geografije in ocenjevanje dijakovih dejavnosti na ekskurziji; ekskurzijo in terensko delo
na njej je namreč smiselno uporabiti tudi za pridobivanje notranje ocene iz mature.
Predavatelji in teme:
• Analiza rezultatov preteklih matur - Alenka Dragoš
2P
• Didaktična priprava na ekskurzijo - Nevenka Cigler
2P
• Didaktična izvedba ekskurzije - Nevenka Cigler
6 TD
• Analiza izvedbe ekskurzije - Nevenka Cigler
2R
• Ocenjevanje terenskega dela in rezultatov terenskega dela na ekskurziji - Alenka Dragoš, Igor Lipovšek
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2005
3.2.2006 - 4.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.217,80 SIT
Opombe: Zgonik, M (1995): Prispevki k didaktiki geografije, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana Brinovec, S (2004): Kako poučevati
geografijo, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana Brinovec, S (1996): Terensko delo, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Simulacije in eksperimenti pri pouku geografije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Karmen Cunder; 2363103; karmen.cunder@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji geografije v OŠ in SŠ
Cilji: Novi učni načrti za geografijo predvidevajo veliko aktivnega dela učencev in dijakov. Pri tem so simulacije in eksperimenti
zelo zaželen način dela. Na seminarju bodo učiteljem predstavljeni eksperimenti in simulacije, ki učencem/dijakom na
enostaven način približajo težje geografske vsebine. Predstavljeni bodo taki eksperimenti, kakršne lahko izvajajo učitelji z
enostavnimi pripomočki in kakršne lahko naredijo tudi učenci/dijaki sami.
Predavatelji in teme:
• Simulacije pri pouku geografije - Karmen Cunder
4D
• Izbrani eksperimenti pri pouku geografije - Vinko Udir
12 D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.3.2006
7.4.2006 - 8.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.944,20 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Terensko delo pri pouku geografije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Danijel Lilek; 02 3208 078; 3326 707; danijel.lilek@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji geografije v osnovni šoli
Cilji: Na terenu bi izvedli: -različne vrste fizično geografskih terenskih vaj(orientacija, kamnine, prst, rastlinstvo, relief, vodovje,
podnebje) -oblikovanje zaključkov, spoznanj, analiz in predvidevanj na podlagi opravljenega -različne vrste družbeno
geografskih terenskih vaj(kartiranje, intervju, anketa, štetje prometa?) -oblikovanje zaključkov, spoznanj, analiz in predvidevanj
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družbeno geografskih ugotovitev -prilagodili in priredili terensko delo za konkretno uporabnost pri pouku geografije
Predavatelji in teme:
• teoretična izhodišča in podlaga terenskega dela, predavanje mag.Vera Bevc - Vera Bevc
• -nadgrajevanje in poglabljanje metod dela na terenu (fizična geografija) - Stojan Berlič
• -nadgrajevanje in poglabljanje metod dela na terenu (družbena geografija) - Danijel Lilek
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
30.9.2005 - 1.10.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.375,00 SIT

2P
7 TD
7 TD

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

SODOBEN MODEL POUČEVANJA IN UČENJA GLASBENE VZGOJE V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Bogdana Borota, pred.; 05 66 31 260; fax 05 66 31 268; bogdana.borota@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učiteljice, učitelji in vzgojiteljice v prvem triletju devetletke
Cilji: S predlaganim programom želimo predstaviti sodoben model poučevanja in učenja na področju glasbene vzgoje v prvem
triletju devetletke. V model kompleksno načrtovane in izvajane glasbene dejavnosti sta vključeni metodi ustvarjalnosti in
vizualizacije glasbenih vsebin. Praktična aplikacija bo temeljila na uporabi didaktičnih kompletov (priročnik, učbenik, program
poslušanja) za glasbeno vzgojo.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje in izvajanje kompleksno zasnovane glasbene dejavnosti - Bogdana Borota
2P
• Metoda vizualizacije in metoda ustvarjalnosti - Bogdana Borota
4 P,D
• Vzpodbudno okolje za razvoj pevskih zmožnosti otroka - Maja Cilenšek
2D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru s predavateljicama
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
1.10.2005 - 31.10.2005
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.166,08 SIT
Opombe: Na seminarju lahko udeleženci na kratko predstavijo primere dobre prakse. Literatura: učni načrt za glasbeno vzgojo
in didaktični kompleti za glasbeno vzgojo v prvem triletju avtorice Brede Oblak.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

SODOBNI GLASBENO-DIDAKTIČNI PRISTOPI V ZAČETNEM OBDOBJU DEVETLETNE OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Barbara Sicherl-Kafol, doc.; (01)5892-288; fax. (01)5892-233; barbara.kafol@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojiteljice(-i), profesorji razrednega pouka, profesorji glasbene pedagogike.
Cilji: Učitelji se seznanijo s sodobnimi glasbeno-didaktičnimi pristopi na področju izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ter igranja
na Orffova glasbila in gibalno-plesnega izražanja ob ljudski glasbi.
Predavatelji in teme:
• Gibalno plesno izražanje ob ljudski glasbeni dediščini - Adriana Gaberščik
8 P,D
• Estetsko oblikovanje glasbenih vsebin z igro na lastna, improvizirana in Orffova glasbila - Konstanca Zalar Rener
8 P,D
• Sodobni glasbeno-didaktični pristopi na področju izvajanja, poslušanja in ustvarjanja - dr. Barbara Sicherl-Kafol
8 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.11.2005
1.12.2005 - 31.12.2005
PeF Ljubljana
15.12.2005
1.3.2006 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.506,74 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Poslušanje in razumevanje glasbe
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji zgodovine glasbe, umetnostne zgodovine, učitelji glasbe na osnovnih in glasbenih šolah
Cilji: razširitev znanja o raznolikosti glasbe; pristopi do različnih vrst glasbe v sociološkem, etnomuzikološkem in zgodovinskem
pogledu; Namen je ozavestiti kognitivno usmerjenost poslušanja glasbe.
Predavatelji in teme:
• Razumevanje glasb - Gregor Pompe
4P
• Glasbe sveta v vzgoji in izobraževanju - Svanibor Pettan
4P
• Spoznavanje estetskih prvin oblikovanja glasbenega stavka - Matjaž Barbo
4P
• Razvijanje analitične predstave ob zapisih in posnetkih slovenske glasbe - Stefanija Leon
4P
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.149,38 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Glasbeni projekt pri izbirnih predmetih in pouku
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ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: mag. Milka Ajtnik; 02 3208 070; 02 3326 707; milka.ajtnik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji glasbene vzgoje, izbirnih predmetov, nauka o glasbi
Cilji: Uvajanje in posodabljanje aktivnih didaktičnih pristopov
Predavatelji in teme:
• Glasbeni projekt: matematika in glasba - dr. Markus Cslovjecsek, mag. Milka Ajtnik
• Glasbeni projekt: Mozart, Schubert, Strauss - Walter Kern, Renate Kern, Walter Kern
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
2.11.2005 - 4.11.2005
Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.284,08 SIT

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 60

16 D
8 D,ED

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Mala zborovska šola
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Dragica Žvar; 03 4907 935; dragica.zvar@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 60
Ciljna skupina: glasbeni pedagogi - zborovadja v vertikali slovenskega šolstva, zborovodkinje zborov v vrtcih in razredne
učiteljice, ki vodijo zbore v prvi triadi v OŠ
Cilji: - izobraževanje zborovodij šolskih zborov - izpopolnjevanje dirigentske tehnike - spoznavanje nove zborovske literature izpopolnjevanje vokalne tehnike
Predavatelji in teme:
• Vokalna tehnika - mag. Matjaž Stopinšek
4P
• Dirigentska tehnika - Urša Lah
4P
• Nova zborovska literatura - Damijan Močnik, Natalija Kustec, mag. Matjaž Stopinšek, Helena Fojkar, mag.
4 P,D
Dragica Žvar
• Interpretacija skladb v različnih stilnih obdobjih - Helena Fojkar
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.9.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Kulturni center Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.930,87 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Poslušanje glasbe
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Marija Lesjak Reichenberg; T 01 2363 117; F 01 2363 150; marija.lesjak-reichenberg@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojitelji/-ce in učitelji/-ce v prvem triletju, učitelji/-ce v drugem in tretjem triletju
Cilji: Naučiti se poslušati glasbo in kako učiti poslušanje glasbe, da jo bodo učenci in učenke v celoti in zares slišali. Iskati
možnosti za ustvarjalno posredovanje povratnih informacij o glasbenih doživetjih in zvočnih vtisih. Seznaniti učitelje in učiteljice
z možnostmi medpredmetnega povezovanja glasbenih vsebin z drugimi predmeti.
Predavatelji in teme:
• Osnove slišanja in poslušanja - Mitja Reichenberg
4P
• Glasbeni primeri, poslušanje in ustvarjanje - Mitja Reichenberg
4D
• Ples, ki z glasbo slike riše - mag. Marija Lesjak Reichenberg
4D
• Iz glasbe v obliko in nazaj - Mijta Reichenberg
4D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.4.2006
11.5.2006 - 12.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.148,07 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Zborovska šola
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Dragica Žvar; 03 4907 935; dragica.zvar@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 90
Ciljna skupina: glasbeni pedagogi - zborovadja v vertikali slovenskega šolstva
Cilji: - izobraževanje zborovodij šolskih zborov - izpopolnjevanje dirigentske tehnike - spoznavanje nove zborovske literature izpopolnjevanje vokalne tehnike
Predavatelji in teme:
• Vokalna tehnika - Matjaž Stopinšek
4P
• Dirigentska tehnika - Tomaž Faganel
4P
• Spoznavanje nove zborovske literature - Bernarda Kink, Helena Fojkar Zupančič, Matjaž Stopinšek, Urša Lah,
4D
Damjan Močnik
• interpretacija zborovskih skladb v razlučnih stilnih obdobjih - Tomaž Faganel, Bernarda Kink
4 P,D
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Pogoji: vodenje zbora
Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
1.10.2005
15.10.2005 - 16.10.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.891,97 SIT

Kraj izvedbe
Kulturni center Rogaška Slatina

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 10. Gospodinjstvo (tudi izbirni predmeti)

SPECIALNA DIDAKTIKA GOSPODINJSTVA - MODUL EKONOMIKA GOSPODINJSTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Simčič; 01/ 23 63 129; irena.simcic@zrss.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Predmetni učitelji in profesorji gospodinjstva ter vsi učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo v osnovnih šolah.
Cilji: Namen seminarja je usposobiti učitelje za izvajanje novega učnega načrta oziroma učnega modula ekonomika
gospodinjstva z uvajanjem novih metodično didaktičnih oblik.
Predavatelji in teme:
• Didaktična izhodišča in razvoj kurikuluma za gospodinjstvo - Irena Simčič
8P
• Oblike in funkcije denarja ter načini plačila - Irena Simčič
4P
• Oblikovanje učnih enot za izpeljavo modula ekonomika gospodinjstva - Petra Orešič, Anica Nerad, Irena Simčič,
8D
Majda Gjerek
• Predstavitve udeležencev z evalvacijo - Majda Gjerek, Anica Nerad, Irena Simčič, Petra Orešič
4D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih, vajah in delavnicah. Udeleženci morajo za pridobitev točk izdelati seminarsko nalogo
na osnovi zahtevane dispozicije.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.1.2006
10.3.2006 - 10.5.2006
Ljubljana
28.2.2006
10.4.2006 - 10.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.910,06 SIT
Opombe: Obvezna in priporočena literatura bo podana na seminarju.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Javascript - priprava interaktivnih, dinamičnih in zanimivih spletnih strani
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc. dr. Bor Plestenjak; 01 4766-500, 01 2517-281; bor.plestenjak@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji računalništva in informatike v srednjih in osnovnih šolah.
Cilji: Udeležence bomo naučili pripravljati interaktivne, dinamične in zanimivejše spletne strani v programskem jeziku
JavaScript. Po uvodnem spoznavanju s programskim jezikom bomo pokazali, kako lahko z JavaScriptom nadziramo
posamezne elemente spletnih strani (slike, polja v obrazcu, plasti, ...). Ogledali si bomo tudi razlike v načinu dostopa do
elementov spletnih strani v programu Internet Explorer in drugimi programi.
Predavatelji in teme:
• Dogodkovno programiranje, operatorji, stavki, funkcije, objekti, tabele - Matjaž Zaveršnik , Matjaž Zaveršnik
8 P,D
• Metode in lastnosti standardnih objektov, Document Object Model (DOM) - Matjaž Zaveršnik
8 P,D
• JavaScript in obrazci v HTML, JavaScript in plasti v HTML - Matjaž Zaveršnik
8 P,D
Obveznosti: Priprava seminarske naloge, teme bodo dogovorjene s predavateljem
Pogoji: Zaželjeno je osnovno predznanje uporabe računalnika in osnov jezika HTML.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
3.3.2006 - 25.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.242,07 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Osnove objektnega programiranja
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc. dr. Bor Plestenjak; 01 4766-500, 01 2517-281; bor.plestenjak@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji računalništva in informatike v srednjih in osnovnih šolah.
Cilji: Večina učiteljev sicer dokaj dobro pozna osnove določenih programskih jezikov, nekoliko manj pa sodobne principe
programiranja, med katere spada tudi objektno programiranje. Poznavanje sodobnih objektno zasnovanih programskih jezikov
je nujno za ciljno publiko. Predvsem profesorji informatike se bodo z uvedbo mature iz informatike znašli pred izzivom, kako
poučevati programiranje v 3. letniku.
Predavatelji in teme:
• Kratka ponovitev programiranja v Javi, zgradba programa in osnovni objekti - Matjaž Zaveršnik, Matija Lokar
8 P,D
• Koncept objektnega programiranja in objektno programiranje v Javi - Matjaž Zaveršnik, Matija Lokar
8 P,D
• Izdelava preprostega programa z objektnim programiranjem - Matjaž Zaveršnik, Matija Lokar
8 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru s predavateljem.
Pogoji: Zaželjeno je osnovno poznavanje programiranja v kateremkoli programskem jeziku.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
31.3.2006 - 22.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.045,86 SIT
Opombe: Snov bo pokrivala uvodno spoznavanje o objektno zasnovanih jezikih. Temeljila bo na programskem jeziku Java, a
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na način, ki ni bistveno odvisen od izbranega jezika.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Poučevanje programskega jezika Java
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc. dr. Bor Plestenjak; 01 4766-500, 01 2517-281; bor.plestenjak@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji računalništva in informatike, računalničarji - organizatorji informacijske dejavnosti v osnovnih in srednjih
aoilah.
Cilji: Spopolnjevanje znanj o načinu poučevanja programiranja. Poznavanje sodobnih objektno zasnovanih programskih jezikov
je nujno za ciljno publiko. Predvsem profesorji informatike se bodo z uvedbo mature iz informatike znašli pred izzivom, kako
poučevati programiranje v 3. letniku. Snov bo pokrivala uvodno spoznavanje tega jezika, s poudarkom na načinu podajanja
snovi. Vsebina: osnovni pojmi o programiranju, pojem spremenljivke, prireditveni stavek, izrazi, osnovni podatkovni tipi,
elementarna grafika in appleti, pogojni stavek, zanke, metode, osnovni pojmi o objektih.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programskega jezika Java, zgradba programa v Javi, osnovni objekti, izdelava preprostega
24 P,D
programa - Bor Plestenjak, Matija Lokar
Obveznosti: Seminarska naloga, teme bodo določene v dogovoru s predavateljem
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
16.1.2006 - 28.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.045,86 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

RAČUNALNIŠTVO-DIGITALNA OBDELAVA VIDEO POSNETKOV
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: Ivan Gerlič; 02 229 37 83, 02 251 81 80; ivan.gerlic.@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji
Cilji: Izdelati montiran video posnetek v najbolj popularnih kodekih.
Predavatelji in teme:
• Didaktični vidiki videa v izobraževanju - Ivan Gerlič
• Snemanje in obdelava - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
• Priprava in objava, uporaba izobraževalnih video gradiv - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.3.2006
21.4.2006 - 22.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.843,75 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 15

4P
6D
6 ED

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

RAČUNALNIŠTVO-POWERPOINT
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Ivan Gerlič; 02 229 37 83, 02 251 81 80; ivan.gerlic.@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: oosnovnošolski in srednješolski učitelji
Cilji: Izdelati multimedijske elektronske predstavitve.
Predavatelji in teme:
• Uporaba Microsoft PowerPoint-splošno - Ivan Gerlič
• Uporaba Mocrosoft PowerPoint in didaktičnega avtorskega orodja - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.436,88 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 15

8P
8D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

RAČUNALNIŠTVO-RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Ivan Gerlič; 02 229 37 83, 02 251 81 80; ivan.gerlic.@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Računalničarji na šolah
Cilji: Spoznati računalniška omrežja in zaščite.
Predavatelji in teme:
• Teoretične osnove sodobnih računalniških omrežij, omrežitev, povezovanje v omrežje - Ivan Gerlič
4P
• Povezovanje naprav, mrežni servisi, zaščita. - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
6D
• Didaktični vidiki načrtovanja in uporabe izobraževalnih računalniških omrežij - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
6D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2006
17.2.2006 - 24.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.843,75 SIT

63

PSD – Posodobitveni programi
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Delo s podatki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Rado Wechtersbach; 30-05+145; rado.wechtersbach@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Učitelji predmeta Informatika
Cilji: Predstaviti novosti v izpeljavi sklopa Delo s podatki in učitelje motivirati za vključevanje predstavljenih novosti v pouk.
Predavatelji in teme:
• Baze podatkov - Uroš Rajkovič
8 P,D
• Programiranje - Saša Divjak, Rado Wechtersbach
8 P,D
• Tehnologija znanja - Vladislav Rajkovič, Alenka Krapež
8 P,D
Obveznosti: rešitev informacijskega problema
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 30.11.2005
Ljubljana
30.9.2005
3.11.2005 - 20.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.767,08 SIT
Opombe: Z razvojem tehnologije je potrebno pri izobraževabnju sklopa delo s podatkiupoštevati različne novosti, predstaviti
drugačne metode in pri učencih razviti nove veščine.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Matura iz informatike
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Rado Wechtersbach; 30-05-145; rado.wechtersbach@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji predmeta Informatika na gimnazijah
Cilji: Seznanitev z organizacijsko strukturo mature iz informatike, njenimi učnimi cilji in izpitnimi vsebinami.
Predavatelji in teme:
• Maturitetni izpitni cilji - Vladimir Batagelj
4P
• Maturitetna naloga - Rado Wechtersbach
2P
• Maturitetni izpit - Alenka Krapež
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
8.5.2006 - 31.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.492,34 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

SODOBNI PRISTOPI K RAZVIJANJU ZMOŽNOSTI PRIPOVEDOVANJA NA ZGODNJI STOPNJI UČENJA
DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Anja Zorman, mag. Nives Zudič Antonič; 05 66 31 260; fax 05 66 31 268; anja.zorman@guest.arnes.si;
nives.zudic@fhs-kp.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji it. jezika v OŠ s slovenskim učnim jezikom, ki poučujejo italijanščino (kot drugi jezik) v prvem triletju OŠ.
Vzgojiteljice, ki izvajajo program it. jezika v zadnjem letu vrtcev s slov. jez.
Cilji: Slušatelji se seznanijo s temeljnimi teoretskimi vedenji in didaktičnimi izpeljavami razvoja zmožnosti pripovedovanja, kar
jim omogoča boljše razumevanje in bolj učinkovito razvijanje le-te pri delu z majhnimi otroci. Seznanijo se tudi z metodologijo
spremljanja razvoja zmožnosti pripovedovanja pri svojih učencih, jo preizkusijo v praksi, svoje izkušnje si izmenjujejo z ostalimi
slušatelji.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje zmožnosti pripovedovanja na zgodnji stopnji učenja jezikov - Anja Zorman
8 P,D
• Teoretska izhodišča in model razvoja zmožnosti pripovedovanja pri otrocih (program Hocus in Lotus) - Nives
8 P,D
Zudič Antonič, Anja Zorman
• Metodologija spremljanja razvoja zmožnosti pripovedovanja - Nives Zudič Antonič, Anja Zorman
8 P,D
Obveznosti: Obvezna prisotnost na vseh oblikah programa, izvedba posameznih delov programa v praksi, spremljava učinkov
in poročanje (ustno na delavnici ali v pisni obliki).
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.11.2005
18.11.2005 - 3.12.2005
Koper
10.3.2006
17.3.2006 - 1.4.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.802,30 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Italijanski jezik in književnost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: profesorice/profesorji in učiteljice/učitelji italijanščine v osnovnih in srednjih šolah, diplomirane
italianistke/italianisti
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Cilji: seznaniti z novimi spoznanji stroke na jezikoslovnem, književnem in specialnodidaktičnem področju
Predavatelji in teme:
• Jezikovna analiza literarnega besedila v razredu - Tjaša Miklič
• Uporabnost prevajanja pri poučevanju tujega jezika - Martina Ožbot
• Medkulturne vsebine - Jana Kenda
• Poučevanje in urjenje slovnice - Darja Mertelj
• Starejša italijanska književnost - Irena Prosenc
• Novejša italijanska književnost - Tea Štoka
• Nekateri vidiki rabe člena - Vasilka Stanovnik
Obveznosti: aktivna udeležba in morebitne seminarske naloge
Pogoji: zaključen univerzitetni študij italijanskega jezika in književnosti
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2006
1.4.2006 - 30.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.636,19 SIT

4 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Italijanščina kot drugi tuji jezik, uvajanje izbirnega predmeta v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Neva Šečerov; 05 6100609, 6100619; neva.secerov@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji italijanščine kot drugega tujega jezika, izbirnega predmeta v zadnjem obdobju osnovne šole
Cilji: Predstaviitev sodobnih učnih gradiv Preverjanje in ocenjevanje izbirnega predmeta Razvijanje motivacije pri učencih
Predavatelji in teme:
• Predstavitev novega učbenika - Nives Zudič Antonič
2P
• Preverjanje in ocenjevanje izbirnega predmeta - Docent Filozofske fakultete
4D
• Razvijanje motivacaije za učenje italijanščine s pomočjo sodobnih učnih prijemov - Docent Filozofske fakultete,
2D
Ljubljana
Obveznosti: Učitelji preučijo novi učbenik Rete junior, avtor: Marco Mezzadri et al.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.10.2005
7.1.2006 - 7.5.2006
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.143,71 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na poklicni maturi 2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Neva Šečerov; 05 6100609, 6100619; neva.secerov@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji italijanščine kot tujega in kot drugega jezika v srednjem strokovnem in poklicno tehniškem
izobraževanju
Cilji: Seznanjanje z novostmi na poklicni maturi 2006 Taksonomska predstavaitev nalog Preverjanje govornega sporočanja
(izmenjava izkušenj ustnega preverjanja)
Predavatelji in teme:
• Seznanjanje z novostmi na poklicni maturi 2006 - Predsednica predmetne komisije
2P
• Ustno preverjanje na poklicni maturi, tipologija nalog, ocenjevanje - Člani premetne komisije
6D
Obveznosti: Učitelji preučijo Predmetni izpitni katalog 2006
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
14.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.841,92 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Italijanščina kot tuji in kot drugi jezik na splošni maturi 2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Neva Šečerov; 05 6100609, 6100619; neva.secerov@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji italijanščine kot tujega in kot drugega jezika v gimnaziji
Cilji: Seznanjenje z novostmi na maturi 2006 Analiza mature 2005 Predstavitev predpisanih književnih besedil in integralnega
besedila Elia Vittorinija Conversazioni in Sicilia
Predavatelji in teme:
• Novosti na maturi 2006 - Predsednica predmetne komisije
1P
• Predstavitev predpisanih besedil na maturi 2006 in 2007 - Člani predmetne komisije
2D
• Predstavitev integralnega besedila - Elio Vittorini: Conversazione in Sicilia - Francesca Brotto
5D
Obveznosti: Učitelji preberejo predpisana književna besedila
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
14.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.696,69 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)
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Uvajanje zadnjega obdobja devetletne osnovne šole: sodobni pristopi učenja in poučevanja, nova kultura
preverjanja (italijanščina kot drugi jezik)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 5
Koordinator: Neva Šečerov; 05 6100609, 6100619; neva.secerov@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji italijanščine kot drugega jezika v osnovni šoli na narodno mešanem območju Slovenske Istre
Cilji: Seznanjanje s sodobnimi pristopi učenja in poučevanja italijanščine (uvajanje novih učbeniških gradiv) Priprava na
nacionalni preizkus znanj v 9. r. osnovne šole
Predavatelji in teme:
• Uvajanje sodobnih pristopov pri pouku tujega jezika - Nives Zudič Antonič
2D
• Nova kultura preverjanje znanja (nacionalni preizkus znanj v devetem razredu) - Tuji predavatelj iz Italije, Anja
6D
Zorman
Obveznosti: Učitelji preučijo Navodila za pripravo nacionalnih preizkusov znanj iz italijanščine kot drugega jezika Ocenijo nova
učna sredstva z didaktičnega in vsebinskega vidika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
14.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.937,75 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

APLIKATIVNA KEMIJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Andreja Bacnik, ZRSS, Parmova 33, Ljubljana; 01/ 23 63 147, 01/ 23 63 150; andreja.bacnik@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 17
Ciljna skupina: Ucitelji kemije v osnovnih in srednjih solah.
Cilji: Pridobiti vpogled v različna poklicna profila kemikov oz. spoznati vlogo kemika pri ohranjanju kulturne dediščine in v
ekologiji nevarnih odpadkov. Poglobiti ali razširiti ustrezna vsebinska znanja oz. poglobljeno vsebinsko preučiti aplikativne vidike
omenjenih poklicev - lastnosti materialov skozi zgodovino razvoja knjige in predelavo odpadnih topil ter ekološke sanacije.
Razmišljati o strategijah vzpodbujanja zanimanja mladih za kemijske poklice (povezovanje vsebin z UN ter strategije uvajanja
poklicne orientacije v pouk kemije).
Predavatelji in teme:
• Vloga kemika pri ohranjanju kulturne dediščine - Jana Kolar
2P
• Lastnosti materialov skozi zgodovino izdelave knjige - Jana Kolar, laborant, Andreja Bacnik
5 ED
• Povezovanje vsebin z UN in strategije uvajanja v pouk kemije - Jana Kolar, Andreja Bacnik, laborant
1D
• Kemik in ekologija nevarnih odpadkov - Franci Lipovšek, Sašo Šuštar
2P
• Predelava odpadnih topil - Franci Lipovšek, Sašo Šuštar, laborant
2D
• Sanacija starih bremen in intervencije na terenu ob ekoloških nesrečah - Franci Lipovšek, Sašo Šuštar, Franci
3 P,D
Lipovšek, Sašo Šuštar , laborant
• Povezovanje vsebin z UN in strategije uvajanja v pouk kemije - Franci Lipovšek, Sašo Šuštar, Andreja Bačnik,
1D
laborant
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
13.12.2005
21.3.2006 - 22.3.2006
Ljubljana
13.12.2005
11.4.2006 - 12.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 26.345,44 SIT
Opombe: Za eksperimentalno delo je potrebna ustrezna zascitna oprema.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

Kemija skozi okolje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Anita Poberžnik; 02 88 39 277, 02 88 39 276; anita.poberznik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji in laboranti kemije v srednjih šolah
Cilji: Pridobivanje in povezovanje pomembnih podatkov o stanjih okolja, seznanitev z eksperimentalnimi metodami, ki so
primerne za terensko delo in za kemijsko analizo zraka, vode in tal. Usposabljanje za sodelovalno-raziskovalno delo in študij
različnih virov pri poreučevanju okoljskih dejavnikov
Predavatelji in teme:
• Pridobivanje in povezovanje pomembnih podatkov o stanjih okolja -študij različnih viro - mag. Renata Bregar,
8P
univ.dipl.ing, Andrej Perc, dr. Branko Družina, dr. Dušan Krnel
• Eksperimentalno določanje ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti tal, zraka in vode - Martina Tratnjak,
8 TD
mag. Mariza Skvarč, Zdenka Keuc, mag. Andreja Bačnik, Anita Poberžnik
• Načrtovanje terenskega dela - mag. Mariza Skvarč, mag. Andreja Bačnik, Zdenka Keuc, Anita Poberžnik
6D
• Primerjava eksperimentalno pridobljenih podatkov z uradnimi analizami - Andrej Perc, mag. Mojca Bole,
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
18.5.2006 - 20.5.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.306,74 SIT
Opombe: Učni načrti za kemijo Udeleženci naj bodo primerno obuti in oblečeni za delo na terenu.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija
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Matura-kemija 2005
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Anita Poberžnik; 028839277, 028839276; anita.poberznik@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 50
Ciljna skupina: učitelji kemije v srednjih šolah, ki pripravljajo dijake na maturo iz kemije
Cilji: Analiza maturitetnih rezultatov junij 2005; metodično-didaktični pristopi k obravnavi izbranih tem višje ravni iz jedernih
vsebin učnega načrta; novosti in priprava na maturitetni preizkus 2006; novosti v kemijskem izobraževanju
Predavatelji in teme:
• Analiza nalog izbirnega tipa- anorganska kemija - dr.Saša Petriček, dr. Berta Košmrlj, Alenka Mozer, dr. Katarina
3D
Wissiak Grm, Andrej Smrdu
• Analiza nalog - organska kemija - dr.Saša Petriček, dr.Berta Košmrlj, Alenka Mozer, dr. Katarina Wissiak Grm,
3D
Andrej Smrdu
• Metodično-didaktični pristopi k obravnavi izbranih tem višje ravni - dr. Nataša Bukovec, dr. Katarina Wissiak Grm,
10 P
dr. Berta Košmrlj, Alenka Mozer, dr. Saša Petriček, Andrej Smrdu, Anita Poberžnik
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
16.12.2005 - 17.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.031,74 SIT
Opombe: učni načrti za kemijo; katalogi znanj za maturo iz kemije; izpitne pole junij 2005
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

SODOBNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. MARIZA SKVARČ; 05 330 80 50; mariza.skvarc@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 24
Ciljna skupina: Učitelji kemije v osnovni šoli
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s sodobnimi trendi pri poučevanju in vrednotenju znanja kemije s poudarkom na
eksperimentalnem delu in drugih aktivnostih, ki vodijo v lažje razumevanje in učinkovitejše učenje kemije ter spodbujajo celostni
razvoj učencev.
Predavatelji in teme:
• Kakšni so sodobni trendi na področju kemijske metodologije in kako jih umestiti v pouk kemije - prof.dr. Metka
1P
Vrtačnik
• Raznoliki didaktični pristopi in aktivnosti za poučevanje jedrnih sklopov s poudarkom na eksperimentalnem delu. 11 D,ED
mag. Andreja Bačnik, mag. Mariza Skvarč, Jana Isoski, prof. dr. Metka Vrtačnik, Anita Poberžnik, Zdenka Keuc,
Iztok Devetak, dr. Vesna Ferk
• Sodobni pristopi pri preverjanju in ocenjevanju znanja - prof.dr. Saša Glažar, mag. Mariza Skvarč, Violeta
4 P,D
Stefanovik
Obveznosti: Praktična izvedba eksperimentalnih vaj in delavnic na seminarju.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo profesorji in predmetni učitelji kemije (enopredmetni ali dvopredmetni).
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2005
20.4.2006 - 21.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.139,99 SIT
Opombe: Gradiva za seminar bodo pred izvedbo objavljena na spletni strani. Učitelji prinesejo s seboj na seminar haljo,
zaščitna očala in rokavice.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 15. Latinščina in grščina (tudi izbirni predmeti)

Novosti pri pouku klasičnih jezikov
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice latinščine v osnovnih šolah, profesorji/profesorice latinščine in grščine na srednjih šolah ter
Medicinske terminologije na srednjih zdravstvenih šolah
Cilji: predstaviti učiteljem novejše metodične pristope k pouku latinščine doma in po svetu, seznantiti jih z načrtovanimi
novostmi pri pouku latinščine in grščine, omogočiti razpravo o možnostih nadaljnjega posodabljanja
Predavatelji in teme:
• Rimska književnost pri pouku latinščine - Marko Marinčič, David Movrin
6P
• Tečaji latinščine v univerzitetnem študiju - problem predznanja in težav pri izvedbi - Sonja Weiss
4D
• Analiza jezikovnega profila pri pouku klasičnih jezikov - Matjaž Babič, Jerneja Kavčič
6 P,D
• Rimska umetnost avgustejskega obdobja - Monika Osvald
4P
• "Bolonjski proces" in študij klasičnih jezikov - Matej Hriberšek
4 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba in morebitna seminarska naloga
Pogoji: zaključen univerzitetni študij klasičnih jezikov
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.2.2006
10.3.2006 - 18.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.189,97 SIT
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

PRISTOP K LIKOVNEMU SNOVANJU: METODE IN OBLIKE DELA NA SREDNJEŠOLSKI STOPNJI VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez; (01)5892-229, 5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in
gimnazijskih programih.
Cilji: V seminarju bomo predstavili izvirne didaktične pristope k vsebinam predmeta likovna umetnost - likovno snovanje v
srednješolskem in gimnazijskem izobraževanju s posebnim poudarkom na ustreznem vrednotenju likovnih del.
Predavatelji in teme:
• Risba, prostor in vsebine učnega načrta za likovno snovanje: konceptualne in oblikovne zasnove risbe - Črtomir
2 P,D
Frelih
• Risba kot prostorsko, anatomsko, kompozicijsko študijska samostojna realizacija - Črtomir Frelih
2 P,D
• Realizacija likovnih nalog pri pouku likovnega snovanja - Črtomir Frelih
2 P,D
• Arhitekturni prostor in možnosti predstavitve na srednješolski stopnji izobraževanja: posebnosti (grafične)
3 P,D
predstavitve arhitekturnega prostora - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
• Vključevanje izkušnje arhitekturnega prostora in likovno teoretična znanja v načrtovanje in realizacijo likovnih
3 P,D
nalog pri likovnem snovanju - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
• Pojmovanja slikarskega prostora in vsebine učnega načrta za likovno snovanje: vizualni zapis s slikarskimi
3 P,D
sredstvi kot rezultat senzibilnega zapažanja in preseganje videnja v umevanje prostora - Tomaž Gorjup
• Vključevanje slikarskih izkušenj in likovnoteoretičnih znanj v načrtovanje in realizacijo likovnih nalog v učnem
3 P,D
procesu likovnega snovanja - Tomaž Gorjup
• Didaktični vidik vrednotenja likovnih del na srednješolski stopnji izobraževanja: strategija načrtovanja učnega
2 P,D
procesa - dr. Tonka Tacol
• Interakcija in uspešnost komunikacije v učnem procesu z mladostniki - dr. Tonka Tacol
1P
• Različnost pristopov v učnem procesu in učinkovitost uporabe didaktičnih sredstev - dr. Tonka Tacol
2 P,D
• Načrtovanje in realizacija vrednotenja pri pouku likovnega snovanja - dr. Tonka Tacol
1P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.2.2006
10.3.2006 - 17.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.929,29 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli
organizatorji.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

PRISTOPI K LIKOVNI VZGOJI V DRUGI IN TRETJI TRIADI DEVETLETNE OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez; (01)5892-229, 5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na predmetni stopnji OŠ in profesorji razrednega
pouka, ki poučujejo likovno vzgojo v drugi triadi devetletne OŠ.
Cilji: V seminarju bomo predstavili izvirne didaktične pristope k vsebinam predmeta likovna vzgoja v drugi in tretji triadi
devetletne OŠ s posebnim poudarkom na ustreznem vrednotenju likovnih del.
Predavatelji in teme:
• Didaktični vidik vrednotenja likovnih del: zasnova likovnih nalog kot izhodišče za objektivno vrednotenje - dr.
2P
Tonka Tacol
• Oblikovanje kriterijev vrednotenja - dr. Tonka Tacol
1D
• Vrednotenje in številčno ocenjevanje - dr. Tonka Tacol
1D
• Risba in prostor: linearne vrednote in njene prostorske ter psihične razsežnosti - Črtomir Frelih
2P
• Prepoznavanje risarsko izraznih načinov - Črtomir Frelih
1D
• Vrednotenje in razumevanje otroške risbe kot del vzporednih estetskih, psiholoških in socioloških področij 1D
Črtomir Frelih
• Izkušnja arhitekturnega prostora in modeli predstavitve: zaznavni prostor in izkušnja arhitekture - mag. Beatriz
2 P,D
Tomšič Čerkez
• Modeli predstavitve in posebnosti realizacije likovnih nalog - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
2 P,D
• Pojmovanja slikarskega prostora in vsebine učnega načrta za likovno vzgojo: slikarska definicija prostora - Tomaž
2P
Gorjup
• Iskanje prostorskih soodvisnosti, proporcionalna in kompozicijska opredelitev v slikovni ravnini - Tomaž Gorjup
1D
• Realizacija likovnih nalog iz učnega načrta - Tomaž Gorjup
1D
• Pojmovanja kiparskega prostora in vsebine učnega načrta za likovno vzgojo: definicije kiparskega prostora 2P
Roman Makše
• Kiparski materiali, njihove izrazne in oblikovne posebnosti in možnosti - Roman Makše
1D
• Posebnosti realizacije kiparskih nalog - Roman Makše
1D
• Prostor v grafiki in vsebine učnega načrta za likovno vzgojo: grafika v kontekstu pomena in namena - Bojan Jesih
2P
• Vsebina in izrazna sredstva ter možnosti interpretacije - Bojan Jesih
1D
• Realizacija grafičnih nalog v osnovnošolskih pogojih - Bojan Jesih
1D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
68

PSD – Posodobitveni programi

Št. izpeljav : 2

Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.3.2006
14.4.2006 - 22.4.2006
PeF Ljubljana
7.4.2006
5.5.2006 - 13.5.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.573,62 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli
organizatorji.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

SODOBNE METODE IN OBLIKE DELA TER UČNA SREDSTVA PRI LIKOVNI VZGOJI IN LIKOVNEM
SNOVANJU NA PREDMETNI STOPNJI DEVETLETNE OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez; (01)5892-229, 5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na predmetni stopnji OŠ, profesorji likovne umetnosti in
likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programov.
Cilji: V seminarju bomo predstavili sodobne metode in oblike dela ter posebnosti interakcijskega pristopa v učnem procesu
likovne vzgoje pri rednem predmetu likovna vzgoja devetletne OŠ in pri izbirnem predmetu likovno snovanje v OŠ in vseh
srednješolskih oz. gimnazijskih programih. V okviru sodobnega izvajanja učnega procesa bo poudarek na izraznih medijih in
učnih sredstvih.
Predavatelji in teme:
• Sodobne metode in oblike dela ter učna sredstva: - splošne in likovne metode dela - dr. Tonka Tacol
3 P,D
• Uporabljivost različnih oblik dela v učnem procesu - dr. Tonka Tacol
2 P,D
• Metodologija načrtovanja uporabnega in estetskodidaktičnega učnega sredstva pri pouku - dr. Tonka Tacol
3 P,D
• Sodobni izrazni mediji in pedagoška praksa: recepcija sodobnih izraznih medijev - Črtomir Frelih
2 P,D
• Razumevanje izraznih medijev in likovna interpretacija - Črtomir Frelih
3 P,D
• Načrtovanje likovne dejavnosti s sodobnimi izraznimi mediji in prilagajanje starostni stopnji - Črtomir Frelih
3 P,D
• Učna sredstva in pojmovanje prostora: različna pojmovanja prostora: pragmatični, zaznavni, eksistenčni,
3 P,D
kognitivni prostor in načini opisa prostora - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
• Učna sredstva in pojmovanje prostora: abstraktni prostor kot orodje za opisovanje drugih prostorov - mag. Beatriz
3 P,D
Tomšič Čerkez
• Načrtovanje učnih sredstev in prostor - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
2D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
13.1.2006
10.2.2006 - 17.2.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.291,42 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli
organizatorji.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

SODOBNE METODE IN OBLIKE DELA TER UČNA SREDSTVA PRI LIKOVNI VZGOJI NA RAZREDNI
STOPNJI DEVETLETNE OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez; (01)5892-229, 5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Profesorji razrednega pouka oz. učitelji likovne vzgoje na razredni stopnji OŠ.
Cilji: V seminarju bomo predstavili sodobne metode in oblike dela ter posebnosti interakcijskega pristopa v učnem procesu
likovne vzgoje pri mlajših učencih. Poseben poudarek bo tudi na izraznih medijih in uporabi učnih sredstev v učnem procesu
likovne vzgoje pri mlajših učencih.
Predavatelji in teme:
• Sodobne metode in oblike dela ter učna sredstva: organizacija ustvarjalnega učnega procesa - dr. Tonka Tacol
3 P,D
• Prepletanje splošnih in likovnih metod dela - dr. Tonka Tacol
3 P,D
• Nazornost in uporabnost učnih sredstev v posameznih korakih učnega procesa - dr. Tonka Tacol
2 P,D
• Sodobni izrazni mediji in pedagoška praksa: izrazna sredstva - Črtomir Frelih
3 P,D
• Likovni materiali in motivika - Črtomir Frelih
2 P,D
• Različnost zasnove likovnih nalog in oblikovalna področja - Črtomir Frelih
3 P,D
• Učna sredstva in možnosti integracije prostorskih izkušenj različnih predmetov: različna pojmovanja prostora:
2 P,D
pragmatični, zaznavni, eksistenčni, kognitivni prostor in načini opisa prostora - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
• Abstraktni prostor kot orodje za opisovanje drugih prostorov - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
3 P,D
• Metodologija načrtovanja (vizualno-prostorskih) učnih sredstev za različne predmete - mag. Beatriz Tomšič
3 P,D
Čerkez
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
14.10.2005
9.12.2005 - 19.12.2005
PeF Ljubljana
17.2.2006
10.3.2006 - 18.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.833,14 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli
organizatorji.
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

SODOBNO POJMOVANJE PROSTORA IN IZRAZNI MEDIJI V PEDAGOŠKI PRAKSI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez; (01)5892-229, 5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na predmetni stopnji OŠ, profesorji likovne umetnosti in
likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji: V seminarju bomo predstavili sodobno pojmovanje prostora in izraznih medijev pri različnih oblikovalnih področjih zajetih v
učnih načrtih za likovno vzgojo na predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno snovanje in pri predmetu
likovna umetnost ? likovno snovanje v srednješolskih oz. gimnazijskih programih. Predstavili bomo aktualna vprašanja kot so
narava virtualnega prostora v umetnosti, vidiki risanja in slikanja v tem pogledu ter v kontekstu pedagoške prakse.
Predavatelji in teme:
• Pojmovanje izraznih medijev pri pedagoški praksi: pomen in vloga izraznih medijev - dr. Tonka Tacol
1P
• Verbalna in likovna interpretacija v učnem procesu - dr. Tonka Tacol
1D
• Vrednotenje in ocenjevanje lastnih vizualnih sporočil na različnih stopnjah osnovne in srednje šole - dr. Tonka
2 P,D
Tacol
• Vidiki risanja: soodvisnost risarskih sredstev in konceptualnih vsebin - Črtomir Frelih
2 P,D
• Interaktivnost in transfer risarskega zapisa na druga oblikovalna področja - Črtomir Frelih
2 P,D
• Zaznamki prostora: slikarska govorica skozi slikovno polje - Zdenko Huzjan
1P
• Zaznamki prostora: objekt in različnost konceptualnih vsebin - Zdenko Huzjan
2 P,D
• Učenčeva in dijakova ustvarjalnost na slikarskem področju na podlagi povezovalnih estetik - Zdenko Huzjan
1P
• Virtualnost in arhitekturni prostor: razvoj pojmovanja arhitekturnega prostora - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
1P
• Definicija arhitekture med virtualnim in realnim - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
2 P,D
• Virtualno-realno in načrtovanje likovnih nalog - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
1P
• Vidiki kiparstva: definicije kiparskega prostora - Roman Makše
1P
• Sodobni kiparski materiali in pripomočki ter raznolikost izvajanja postopkov dela pri pouku likovne vzgoje in
2 P,D
likovnega snovanja - Roman Makše
• Individualnost raziskovanja in ustvarjalnost v reševanju kiparskih problemov - Roman Makše
1P
• Vidiki grafičnega oblikovanja: oblikovalski projekt s temo in medijem - načrtovalni proces in analitično pripravljalne
2 P,D
faze, idejne zasnove, načrtovanje izvedbe in lastna tehnična izvedba - Bojan Kovačič
• Grafično oblikovanje in realizacija likovnih nalog - Bojan Kovačič
2 P,D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.3.2006
31.3.2006 - 8.4.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.790,30 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli
organizatorji.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Načrtovanje in izvajanje likovne vzgoje v prvem triletju devetletne OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Marjeta Kepec; tel: 04 280 29 15 fax: 04 280 29 29; marjeta.kepec@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 26
Ciljna skupina: Vzgojiteljice in učiteljice v prvem triletju
Cilji: Predstavitev sodobnih didaktičnih pristopov pri likovni vzgoji v ptvem triletju z možnostmi medpredmetnega povezovanja
Izvedba likovnih nalog s področja risanja, slikanja, grafike, kiparstva in prostorskega oblikovanja Vrednotenje in ocenjevanje
likovnih del učencev s poudarkom na opisnem ocenjevanju
Predavatelji in teme:
• Izvedba učne ure pri pouku likovne vzgoje z analizo - Marjana Prevodnik
2H
• Likovna vzgoja in možnosti medpredmetnega povezovanja v prvem triletju - Marjeta Kepec
2P
• Vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencevs poudarkom na opisnem ocenjevanju - Tonka Tacol
4P
• Načrtovanje likovnih nalog - Marjan Prevodnik
3P
• Razstavljanje otroških likovnih del - Marjan Prevodnik
1P
• Likovne naloge s področja risanja, slikanja in grafike - Petra Novak Trobentar
4D
• Likovne naloge s področja kiparstva - Silva karim
4D
• Likovne naloge s področja prostorskega oblikovanja - Robert Klančnik
4D
Obveznosti: Praktično delo na seminarju (praktični izdelki)
Pogoji: Ni posebnih pogojev za udeležence.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.5.2005
11.11.2005 - 19.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 20.047,17 SIT
Opombe: Učbeniki in delovni zvezki za likovno vzgojo v 1.triletju OŠ
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Načrtovanje in vrednotenje likovnih nalog pri likovni vzgoji v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju v 9letni OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Št. izvajalca: 02001
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Koordinator: mag. Marta Novak; 07 37 19 198; marta. novak@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja, ki poučujejo likovno vzgojo.
Cilji: Usposobiti učitelje za poučevanje likovne vzgoje v drugem triletju, upoštevajoč specifiko dela.
Predavatelji in teme:
• Hospitacija v 4. ali 5. razredu - Igor Pucer
2H
• Analiza hospitacije - mag. Marta Novak
2D
• Predstavitev učnega načrta za likovno vzgojo in načrtovanje pouka (letna priprava, priprava napouk) - Petra
4P
Novak Trobentar
• Vrednotenje in ocenjevanje likovnih izdelkov - dr. Matjaž Duh
8 P,D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
15.11.2005 - 15.12.2005
Koper, Debeli rtič
20.10.2005
5.12.2005 - 5.1.2006
Koper, Debeli rtič
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.673,22 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Do vzornega poučevanja matematike v praksi
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Damjan Kobal; (01) 4766-538; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 12 (v več delih)
Št. udeležencev: 5
Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih in osnovnih šolah
Cilji: Cilj programa je poglobljena in kritična aplikacija temeljnih teoretičnih izhodišč uspešnega pouka matematike in modernih
didaktičnih metod v šolski praksi.
Predavatelji in teme:
• Sokratov dialog - temelj vzgoje in razumevanja - Damjan Kobal
2P
• Vzorni nastop: Pouk matematike po izboru udeležencev - Damjan Kobal
2N
• Posamezni nastopi udeležencev - Damjan Kobal
5H
• Razgovor - analiza nastopov in uspešnih metod dela - Damjan Kobal
3R
Obveznosti: Aktivna udeležba v razgovoru, hospitacije in nastop
Pogoji: Prijavi se lahko skupina petih učiteljev iz iste šole ali okraja, kjer bo program potekal.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Po izboru udeležencev
1.3.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Po izboru udeležencev
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.511,04 SIT
Opombe: Program bo po uvodnem predavanju potekal kot zaporedje nastopov, vzajemnih hospitacij in razgovora. Sprotne
informacije bodo dostopne na spletnem naslovu http://mat2.fmf.uni-lj.si/izpop/mpraxis.html
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Matura iz matematike v luči tehnoloških pripomočkov
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc. dr. Bor Plestenjak; 01 4766-500, 01 2517-281; bor.plestenjak@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih šolah
Cilji: Učitelje seznaniti s spremembami, ki jih bodo pri preverjanju znanja zahtevale tehnološke spremembe. Prav tako bodo
spoznali, kako jim evalvacija nalog s programi za simbolno računanje lahko pomaga tudi pri sestavljanju klasičnih, tehnološko
nepodprtih testov. Tudi na tako dobro definiranem področju, kot je pouk matematike, sodobna tehnologija, prinaša nove izzive.
Eden večjih je način uporabe sodobnih tehnoloških pripomočkov pri preverjanju znanja. Zato želimo učitelje matematike
seznaniti s spremembami, ki jih bodo pri preverjanju znanja zahteval tehnološki napredek.
Predavatelji in teme:
• Programi za računalniško algebro, stanje uporabe tovrstnih programov pri preverjanju znanja, osnovno
24 P,D
spoznavanje s programom Derive klasifikacija uporabnosti klasičnih nalog glede na uporabo CAS, pregled
reševanja določenih maturitetnih nalog s pomočjo programa Derive in njihova klasifikacija - Matija Lokar
Obveznosti: Seminarska naloga v dogovoru s predavateljem
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
3.3.2006 - 22.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.114,48 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Moderni izzivi poučevanja matematike
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: Damjan Kobal; tel. (01) 4766-538; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih in osnovnih šolah
Cilji: Cilj programa je poglabljanje učiteljeve motivacije za ustvarjalno poučevanje matematike. V programu bomo predstavili
tako zanimive matematične vsebine, se poglabljali v psihologijo uspešnega poučevanja matematike in raziskovali njen pomen v
razvoju znanosti in humanizma. Matematika bo prikazana kot predmet intuicije in razuma, ki gradi na temeljni človeški potrebi
71
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po razumevanju in katerega cilj je kritična ustvarjalnost.
Predavatelji in teme:
• Matematika med intuicijo in abstrakcijo. Razni naslovi - Peter Šemrl, Damjan Kobal
• Matematika, razmišljanje in vzgoja skozi didaktične primere - Damjan Kobal, Peter Šemrl, Damjan Kobal
• Motivacija in frustracija skozi dinamiko učenja (matematike) - Marja Strojin, Damjan Kobal, Marja Strojin
• Filozofija narave. Disciplina razuma, lepota razmerij in oblik - Igor Škamperle
Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih in v diskusijah
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
16.9.2005 - 21.1.2006
Ljubljana
15.9.2005
23.9.2005 - 28.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.505,35 SIT
Opombe: Podrobnosti in povzetki vsebin bodo pravočasno objavljeni na spletnem naslovu http://mat2.fmf.unilj.si/izpop/index.html

8 P,D
8 P,D
6 P,D
2P

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Priprava prosojnic in učnega gradiva v LaTeX-u
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1,5
Koordinator: Bor Plestenjak; 01 4766-500, 01 2517-281; bor.plestenjak@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji matematike, fizike, računalništva in ostalih naravoslovnih in tehničnih predmetov v OŠ in SŠ.
Cilji: Udeležence bomo naučili uporabljati LaTeX, ki je standardni prosto dostopen urejevalnik za tekste, ki vsebujejo veliko
matematičnih in drugih enačb (matematika, fizika, kemija, ipd.). Pogledali si bomo, kako se uporablja program, kako se vnašajo
matematični izrazi, tabele, slike, kako se izdelujejo prosojnice, kako se uporablja dodatne stile in kako sami definiramo
preproste nove ukaze. S pomočjo LaTeXa je moč izdelati gradivo v PDF obliki, ki je potem preprosto prenosljivo, prav tako pa je
možno izdelovati tudi elektronske predstavitve.
Predavatelji in teme:
• Uvod v LaTeX, osnovna orodja, oblikovanje besedil, tabele in škatle - Bor Plestenjak
8 P,D
• Matematični izrazi, vključevanje slik - Bor Plestenjak
8 P,D
• Izdelava prosojnic in elektronskih predstavitev, dodatni stili, definicije novih ukazov - Bor Plestenjak
8 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga, teme bodo določene s predavateljem.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.10.2005
10.2.2006 - 18.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.242,07 SIT
Opombe: Predznanje LaTeXa ni potrebno, saj se ga bomo sproti učili. Vsak udeleženec seminarja bo prejel CD z zadnjo verzijo
programa MikTeX in ostalimi potrebnimi orodji. Gradivo lahko najdete na http://www-lp.fmf.unilj.si/plestenjak/vaje/latex/latex.htm
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA PRI POUKU MATEMATIKE V DRUGI TRIADI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Alenka Lipovec; 02 2293600, 02 2518180; alenka.lipovec@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje
Cilji: Poglobljena seznanitev s fleksibilno diferenciacijo v drugi triadi. Udeleženci spoznajo vzroke, namen in cilje učne
diferenciacije z vidika matematike in psihologije, izurijo se v nivojskem utrjevanju izbranih učnih vsebin, seznanijo se z viri, ki
pokrivajo učno diferenciacijo, usposobijo se didaktično ustrezno izpeljati različne modele učne diferenciacije.
Predavatelji in teme:
• Grupiranje učencev - teoretični okvir - Alenka Lipovec
6P
• Modeli učne diferenciacije - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek
4 P,D
• Fleksibilna diferenciacija in konstruktivizem - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek, Irena Kosi
14 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.1.2006
10.2.2006 - 18.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.197,05 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

MATEMATIKA IN STARŠI OTROK V PRVIH DVEH TRIADAH
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Alenka Lipovec; 02 2293600, 02 2518180; alenka.lipovec@uni-mb.si
Št. ur: 18 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje
Cilji: Pogolobljena seznanitev načinov sodelovanja s starši na matematičnem področju. Učitelji spoznajo statične in dinamične
predstavitve matematike staršem, seznanijo se z različnimi možnostmi predstavitev. Izkustveno se seznanijo z igro vlog in
Brainstormingom na področju povezovanja učitelja in starša.
Predavatelji in teme:
• Starši in matematika - teoretični okvir - Alenka Lipovec
5P
• Statične in dinamične predstavitve matematike staršem - delavnice - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek
5D
• Klasične oblike sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek
8 P,D
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Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
24.2.2006
31.3.2006 - 1.4.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.931,89 SIT

Kraj izvedbe
Maribor
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OBDELAVA PODATKOV PRI POUKU MATEMATIKE V PRVIH DVEH TRIADAH
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Alenka Lipovec; 02 2293600, 02 2518180; alenka.lipovec@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje
Cilji: Poglobljena seznanitev s temo "obdelava podatkov". Udeleženci spoznajo temeljne pojme v kombinatoriki, verjetnosti in
statistiki, matematične pojme umestijo v didaktični okvir.
Predavatelji in teme:
• Obdelava podatkov teoretični okvir - Alenka Lipovec
8P
• Obdelava podatkov - delavnica (sodelovalno učenje) - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek
6D
• Obdelava podatkov - didaktični pristop - Alenka Lipovec, Helena Bezgovšek, Irena Kosi Ulbl
10 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
9.12.2005 - 16.12.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.964,51 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Matematika v 4. in 5. razredu devetletne OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Vesna Vršič; 02 539 11 75, 02 539 11 71; vesna.vrsic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka, ki poučujejo matematiko v 4. in 5. razredu devetletne OŠ
Cilji: Udeleženci se seznanijo s sodobnimi pojmovanji znanja pri matematiki, z različnimi strategijami učenja in poučevanja, s
problemskostjo pouka in oblikovanjem problemskih situacij pri vzgojno-izobraževalnem procesu, z možnimi oblikami dela pri
uvajanju fleksibilne diferenciacije ter z novimi pogledi strukturiranja nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja.
Predavatelji in teme:
• Sodobni pogledi na pojmovanje znanja pri matematiki - Mara Cotič
1P
• Problemski pristop pri pouku matematike - Mara Cotič, Marija Pisk
4 P,D
• Strategije učenja in poučevanja: sodelovalno učenje, izkustveno učenje, učenje z odkrivanjem - Marija Pisk,
4 P,D
Marija Magdič
• Organizacija in izvajanje fleksibilne diferenciacije pri urah matematike v 4. in 5. razredu - Marija Magdič
3 P,D
• Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja v drugem triletju - Vesna Vršič
4 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
20.10.2005 - 30.11.2005
Zreče
30.9.2005
20.3.2006 - 20.4.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.278,44 SIT
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo učni načrt za matematiko in učbeniško gravivo, na seminarju pa prejmejo strokovno
gradivo.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Nacionalni preizkusi znanja matematike ob koncu drugega obdobja devetletke
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Nada Marčić; 01 23 63 118; 01 23 63 150; nada.marcic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 27
Ciljna skupina: Učitelji matematike v drugem triletju OŠ
Cilji: Spopolnjevanje učiteljev za zunanje preverjanje znanja s poudarkom na zakonodaji s tega področja, novostih glede vsebin
in pristopov pri matematiki, razločevanju med cilji pouka in standardi znanja, ravnjo in kakovostjo znanja, taksnomskimi
kategorijami in postopku priprave in vrednotenju pisnih nalog.
Predavatelji in teme:
• Novosti pri pouku matematike v devetletki - dr. Zlatan Magajna
4P
• Taksonomska klasifikacija znanja po Gagneju - dr. Amalija Žakelj
2P
• NPZ v luči zakonodaje - Nada Marčić
2D
• Struktura NPZ ob koncu drugea obdobja - dr. Mara Cotič
4P
• Sestava pisnega preizkusa - Milena Štuklek
2P
• Vrednotenje pisnih nalog - Nada Nikolič
2R
Obveznosti: /
Pogoji: /
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
20.1.2006 - 21.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.711,99 SIT
Opombe: /
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo
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Poučevanje matematike v srednjih poklicnih šolah
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Nada Marčić; 01 23 63 118; 01 23 63 150; nada.marcic@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 27
Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih poklicnih šolah
Cilji: Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja doživljata spremembe tako v širšem evropskem, kot v slovenskem
prostoru. Seminar predstavlja nove poglede na vlogo in cilj matematike v poklicnih šolah, nove pristope pri poučevanju
matematike, diferenciaciji ciljev in povezovanju znanj, tudi ob upoštevanju strukture dijakov poklicnih šol in vključevanju dijakov
s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Dijaki s posebnimi potrebami - dr. Marija Kavkler
4P
• Reševanje konfliktov in svetovanje učencem z učnimi težavami - Cvetka Bizjak
4D
• Razvoj poklicnega izobraževanja v evropskem in slovenskem prostoru - mag. Slava Grm Pevec
2P
• Prenova pouka matematike v srednjem poklicnem izobraževanju - dr. Zlatan Magajna
6P
• Diferenciacija ciljev pri pouku matematike - mag. Cvetka Rojko
4D
• Povezovanje matematičnih in drugih znanj pri pouku matematike - Nada Marčić
4D
Obveznosti: /
Pogoji: /
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
12.1.2006 - 14.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.764,20 SIT
Opombe: /
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

Sodobni didaktični pristopi pri uvajanju novosti v drugem in tretjem triletju pri matematiki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 37
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Amalija Žakelj, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Parmova 33; o1/2363 111, fax: 01/2363 150;
amalija.zakelj@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: učitelji matemtike v tretjem triletju odnovn ešole
Cilji: Udeleženci prek vsebin o obdelavi podatkov spoznajo različne strategije reševanja matematičnih in nematematičnih
problemov, seznanijo se z osnovami (empirične) verjetnosti ter metodičnimi napotki uporabe žepnega računala. Uporabnost
matematičnih znanj v realističnih situacijah spoznajo prek matematičnih in empiričnih preiskovanj.
Predavatelji in teme:
• Obdelava podatkov - dr.Amalija Žakelj , dr. Zlatan Magajna, dr. Amalija Žakelj, dr. Zlatan Magajna
10 P,D
• Matematična in empirična preiskovanja - dr. Amalija Žakelj
6 P,D
• Empirična verjetnost - dr. Zlatan Magajna, dr. Amalija Žakelj
4 P,D
• Žepno računalo - dr. Zlatan Magajna, dr. Zlatan magajna
4 P,D
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: ni posebnih pogojevi
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.12.2005
10.4.2006 - 12.4.2006
ZREČE
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.289,66 SIT
Opombe: Žaklelj A., Magajna A., Obdelava podatkov 6 do 9, ZAVOD rs za šolstvo, 2000
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Bralne in besedilne kompetence pri pouku nemščine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff-uni-lj.si
Št. ur: 18 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji nemščine na vseh stopnjah in vrstah šol
Cilji: Kompetenčni pristop, ki se vnaša v visokem šolstvu preko Bolonjskega procesa, je potrebno začeti uvajati v strokah že
prej, na nivoju OŠ in SŠ. Tuji jeziki so področje, ki je izrecno naravnano na usposabljanje za rabo, torej na ciljni proizvod, na
kompetentnega govorca. Zato je obrnjena perspektiva, ki ima v vidu rezultate učnega procesa in ne primarno posredovano
znanje, torej pridobivanje kompetenc, jezikovnih in medkulturnih, splošnih in komunikativnih, prav pri tujih jezikih posebno
koristna. Na primeru pouka nemščine se prikaže uporabo takega pristopa pri pripravi in izvedbi učne ure.
Predavatelji in teme:
• Kompetence in profili pri pouku tujega jezika - ozadje in cilji - Neva Šlibar
3 P,S
• Uporaba Profile Deutsch - Brigita Kacjan
4 P,D
• Bralne kompetence - Saša Jazbec
3D
• Besedilne kompetence: učbeniška in strokovna besedila - Saša Jazbec
2D
• Besedilne kompetence: hiperteksti - Katja Bradač
2D
• Besedilne kompetence: literarna besedila - Neva Šlibar
2D
• Medkulturne kompetence - Neva Šlibar
2 P,S
Obveznosti: aktivna udeležba in sodelovanje na seminarju
Pogoji: znanje nemščine, predhodna priprava: vprašalnik in gradivo
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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20.12.2005
5.1.2006 - 31.1.2006
14.2.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.697,83 SIT

Ljubljana
Maribor ali Ljubljana
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Literaturna didaktika kot vzgoja k strpnosti in miru
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 18 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice nemščine na vseh nivojih izobraževanja
Cilji: Komunikativni pristop pri pouku tujih jezikov je skoraj povsem izključil literarna besedila iz učnih načrtov in gradiv.
Posledice tega postajajo vedno bolj vidne. Kljub in prav zaradi zviševanja potrebe po učinkovitosti pouka nudijo literarna
besedila v tujem jeziku poleg kulturnih, simbolnih in medkulturnih vrednot v strnjeni obliki niz vsebin, ki jih v vsakodnevnih
besedilih srečujemo izjemoma. Dodatno nudijo še emocionalni presežek, tematizirajo in posredujejo tujost, drugačnost na
različnih ravninah ter tako lahko služijo kot sredstvo za vzgojo k strpnosti in miru.
Predavatelji in teme:
• Literarna didaktika tujosti in drugačnosti - Neva Šlibar
3 P,S
• Besedilne analize in didaktizacije - Neva Šlibar, Vesna Kondrič Horvat
4 P,D
• Interpretacija in sodobna branja - Špela Virant
2S
• Literatura in vzgoja k miru - Werner Wintersteiner
2P
• Bralne kompetence - Saša Jazbec
3D
• Besedilne analize - Irena Samide
2D
• Medkulturno branje - Andrea Leskovec
2S
Obveznosti: aktivna udeležba in sodelovanje na seminarju
Pogoji: znanje nemščine, predpriprava z gradivom
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
17.3.2006
1.4.2006 - 30.4.2006
Maribor ali Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.661,47 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Novi pristopi pri pouku nemščine 1
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji nemščine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Udeleženke/udeleženci bodo pridobili oz. poglobili znanja na področjih: - uporabe IKT (iskanje podatkov, njihovo kritično
vrednotenje, didaktizacija avtentičnih gradiv, posredovanje IKT učencem); - sodelovalnega učenja (projektno delo, stiki učencev
z vrstniki iz različnih držav preko medmrežja); - aktivnih oblik pouka (avtonomno učenje, delo v parih, delo v skupinah, vizualne
in glasbene spodbude); - medkulturnosti (spoznavanje razlik in podobnosti med lastno kulturo in kulturami ciljnega jezika);
Predavatelji in teme:
• Comenius-3-projekti pri pouku nemščine - Ana Marija Muster
1P
• Web-Ouests kot osnova za pripravo avtentičnih učnih gradiv - Bernd Rüschoff
2 P,D
• Mladinska kultura na medmrežju - Andreas Westhofen
3D
• Koristni viri z medmrežja v praksi - Lucia Leporatti
2D
• Projekti pri pouku nemščine - Daniela Stoycheva
3 P,D
• Medkulturno učenje - Ivanka Kamburova
3 P,D
• Glasba pri pouku nemščine - Werner Boenzli
2D
Obveznosti: aktivna udeležba
Pogoji: učiteljice in učitelji nemščine v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.12.2005
13.1.2006 - 14.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.475,50 SIT
Opombe: gradivo bodo udeleženci dobili na seminarju
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Novi pristopi pri pouku nemščine 2
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji nemščine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Udeleženke/udeleženci bodo pridobili oz. poglobili znanja na področjih: - ugotavljanja in preverjanja znanja učencev, sestavljanja testov, - usvajanja jezika s pomočjo sugestopedije in kritično gledanje na to metodo, - razlage slovnice na sodoben
način, ki motivira učence.
Predavatelji in teme:
• Evropski referenčni okvir in Profile Deutsch kot osnova za preverjanje znanja - Manuela Glaboniat
4 P,D
• Testi pri pouku nemščine - Rupprecht S. Baur
2 P,D
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• Sugestopedija v dejavnostno usmerjenem pouku nemščine - Rupprecht S. Baur
• Novi načini pri pouku slovnice - Wilfried Krenn
• Slovnica v učbenikih nemščine - Ana Marija Muster
Obveznosti: aktivna udeležba
Pogoji: učiteljice in učitelji nemščine v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.7.2006
15.7.2006 - 15.8.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.567,79 SIT
Opombe: gradivo bodo udeleženci dobili na seminarju

4D
4 P,D
2D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

CLIL (jezikovna kopel) - novost v slovenskem šolstvu
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Brigita Kacjan; 02 2293600, 02 2518180; brigita.kacjan@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji, profesorice/profesorji nemškega jezika in enega nejezikovnega predmeta
Cilji: Zanimalo nas bo, kaj je jezikovna kopel, zakaj jo danes v Sloveniji potrebujemo, kakšni so pogoji njenega izvajanja, v
kateri obliki jo je mogoče uvesti, kakšni so rezultati dela oz. kakšne koristi bodo od nje imeli učenci, učitelji, starši in tudi družba
v celoti. Odgovore na ta in druga vprašanja bomo iskali v obliki kratkih teoretičnih razprav in delavnic. Informacije, posredovane
med seminarjem, bomo uporabili pri praktičnem delu - oblikovanju učnih ur (modula jezikovne kopeli)
Predavatelji in teme:
• Zakaj in kako jezikovna kopel trenutno v Sloveniji - Alja Lipavic Oštir
3P
• Iz prakse za prakso - primer jezikovne kopeli v prvi triadi - Stanka Emeršič
2D
• Iz prakse za prakso - Poročilo jezikovne kopeli v OŠ - Alja Lipavic Oštir
2D
• Priprava materiala - Saša Jazbec
1P
• Psiholingvistični vidiki jezikovne kopeli - Brigita Kacjan
1P
• Didaktične posebnosti: Izdelava modula jezikovne kopeli - Saša Jazbec, Brigita Kacjan
5D
• Preizkus/predstavitev modula - Alja Lipavic Oštir, Brigita Kacjan, Saša Jazbec
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
18.3.2006 - 24.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.622,95 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

UPORABA SLOVARJEV - UČNA STRATEGIJA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Brigita Kacjan; 02 2293600, 02 2518180; brigita.kacjan@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji nemškega jezika
Cilji: Seznaniti z bistvom, nameni in zgradbami eno-in večjezičnih slovarjev; predstaviti možnosti uporabe pri tujejezičnem
pouku; seznaniti s strategijami uporabe in razvojem elektronskega slovaropisja.
Predavatelji in teme:
• Slovarji nekdaj, danes in jutri - Vida Jesenšek
6D
• Učni slovarji nemščine kot učni pripomoček: Kaj naj z njimi počne učitelj in kaj si od njih obeta učenec - Milka
6D
Enčeva
• Elektronski slovarji na spletu: Izzivi in vzpodbuda za pouk in učenje nemščine - Dejan Kopold
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.3.2006
14.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.915,03 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Nemščina kot izbirni predmet v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 38
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Nada Holc; 02 320 80 72; nada.holc@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji nemščine
Cilji: Cilj seminarja je seznaniti učitelje s posebnostmi poučevanja in učenja nemščina kot drugega tujega jezika (nemščina po
angleščini), ter jih usposobiti za načrtovanje in izvedbo pouka v heterogenih razredih.
Predavatelji in teme:
• Nemščina po angleščini - specifike učenja in poučevanja drugega tujega jezika - Joerg Roche
6D
• Prednosti večjezičnosti - Joerg Roche
2P
• Mediji pri pouku nemščine v osnovni šoli - Joerg Roche
5D
• Učno-ciljno načrtovanje in ocenjevanje v heterogenih skupinah - Nada Holc
3D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
23.3.2006 - 24.3.2006
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.686,91 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)
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Nemščina na maturi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 39
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Liljana Kač; (01) 23 63 148, faks: (01) 23 63 150; liljana.kac@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: profesorice in profesorji nemščine v gimnazijskem programu
Cilji: Usposobiti udeležence na pripravo dijakov za opravljanje mature iz nemščine. Poudarek bo na didaktizaciji besedila Der
blaue Siphon in na sodobnih pristopih pri pouku nemščine.
Predavatelji in teme:
• Didaktizacija literarnega besedila Der blaue Siphon - Neva Šlibar, Vesna Kondrič Horvat, Irena Erjavec
8 P,D
• Sodobni pristopi pri pouku nemščine na gimnazijah - Nada Holc, Nuša Rustja, Liljana Kač, Marjeta Sreš
8 P,D
Obveznosti: Didaktizacija literarnega besedila Urs Widmer, Der blaue Siphon.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.11.2005
1.12.2005 - 2.12.2005
Zreče
1.3.2005
14.3.2006 - 15.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.863,15 SIT
Opombe: Izpitni katalog za maturo - nemščina, DIC Urs Widmer, Der blaue Siphon, 1991.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 21. Psihologija

Metode aktivnega učenja / poučevanja psihologije II
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Tanja Rupnik Vec; 01-2363-141; tanja.vec@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 23
Ciljna skupina: Profesorji psihologije v gimnazijskem in drugih programih srednjega izobraževanja
Cilji: Udeleženci bodo razširjali in poglabljali znanje o metodah in oblikah aktivnega učenaj psihologije. Spoznali bodo
raznovrstne možnosti uporabe informacijske tehnologije v razredu, koncept in primere avtentičnih nalog, različne modele
opisnih kriterijev ter se seznanili z akcijskim raziskovanjem kot metodo lastnega profesionalnega razvoja. Analizirali bodo več
učnih strategij obravnave različnih tem psihologije, ki vključujejo opisne kriterije, uporabo IKT ter avtentične naloge in načrtovali
nove. Oblikovali bodo načrt akcijske raziskave, za spremljanje in izboljševanje lastne prakse.
Predavatelji in teme:
• Uporaba računalniške tehnologije pri pouku psihologije-preprosti nasveti za računalniško podporo pouka
4D
psihologije - Eva Perčič
• Avtentične naloge pri pouku psihologije - analiza primerov - mag. Alenka Kompare
4D
• Uporaba opisnih kriterijev v podporo poučevanja veščin kritičnega mišljenja - mag. Tanja Rupnik Vec
4D
• Akcijsko raziskovanje - raziskovanje lastne prakse in izboljševanje le-te - mag. Tanja Rupnik Vec
4D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.5.2006
15.8.2006 - 16.8.2006
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.636,19 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 21. Psihologija

Metode aktivnega učenja/poučevanja psihologije I
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 41
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Tanja Rupnik Vec; 01 2363 141; tanja.vec@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 23
Ciljna skupina: Profesorji psihologije v gimnazijah in drugih srednješolskih programih
Cilji: Razširjanje in poglabljanje znanja o sodobnih metodah in oblikah dela v razredu ter usposabljanje za njihovo uporabo pri
obravnavi različnih tematskih sklopov (psihični procesi, osebnost, različne teme iz socialne psihologije, predvsem komunikacija
in skupinska dinamika). Analiza številnih primerov učnih strategij naravnanih na doseganje vsebinskih in procesnih ciljev pouka
psihologije, utemeljenih na načelih kognitivno - konstruktivističnih pojmovanj učenja in poučevanja. Načrtovanje novih učnih
strategij, utemeljenih na teh načelih ter preigravanje le-teh.
Predavatelji in teme:
• Psihični procesi skozi prizmo teoretskih perspektiv - primer obravnave - Nataša Krošel
4D
• Obravnava spolnih vlog in spolnih stereotipov ter napak socialnega zaznavanja - Mojca Logonder
4D
• Obravnava nekaterih konceptov in principov teorije komunikacije - izkustveno učenje - Tomaž Vec
4D
• Obravnava nekaterih skupinsko dinamičnih zakonitosti - izkustveno učenje - Tomaž Vec, spec. klin. psih
4D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnicah na seminarju.
Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.2.2006
17.3.2006 - 18.3.2006
SIC Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.622,80 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 21. Psihologija

Psihologija na maturi - 1.del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 42
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tanja Rupnik Vec; 01 2363 141; tanja.vec@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Profesorji psihologije v gimnazijskem programu
Cilji: Udeleženci bodo razširjatli in poglabljali znanje o razvoju kognicije. Predstavljene bodo nove teorije o razvoju mišljenja v
otroštvu, mladostništvu in v odraslosti, npr. informacijsko-procesne, dinamske, teorije naravne selekcije in kibernetske teorije.
Udeleženci bodo razširjali in poglabljali tudi znanja o moralnem presojanju. Seznanjeni bodo z analizo rezultatov mature v
preteklem letu ter novostmi pri izdelavi in ocenjevanju maturitetne seminarske naloge na maturi 2007.
Predavatelji in teme:
• Nove teorije in spoznanja o razvoju mišljenja - dr. Matija Svetina
3P
• Novejše teorije in spoznanja o moralnem presojanju - dr. Matija Svetina
1P
• Analiza rezultatov mature iz psihologije za leto 2005 - Božena Rasiewicz
2P
• Izdelava in ocenjevanje seminarske naloge na maturi: novosti na Maturi 2007 - Mojca Logonder
2D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
3.10.2005 - 28.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.497,12 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK V PRVEM TRILETJU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Barbara Baloh; 05 66 31 260; fax 05 66 31 268; barbara.baloh@guest.arnes.si
Št. ur: 18 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo slovenščino v dvojezičnem okolju: učitelji in vzgojitelji v prvem triletju devetletnih OŠ
narodnostnih skupnosti, program je mogoče prilagoditi za učitelje v šolah v zamejstvu
Cilji: Seznanjanje s sodobnimi teoretičnimi izhodišči in iz njih izpeljanimi didaktičnimi načeli; seznanjanje z otrokovim
vstopanjem v svet branja in pisanja v dvojezični situaciji; seznanjanje z besednimi in nebesednimi dejavniki pri preprostem
razčlenjevanju neumetnostnega besedila in dejavnostmi za tvorjenje preprostih neumetnostnih besedil; seznanjanje s temeljnimi
teoretskimi vedenji s področja psihologije in psiholingvistike, iz teoretskih izhodišč izpeljano metodologijo, tehnikami in postopki
razvijanja določenih spretnosti, ki spodbujajo razvoj osnovne pismenosti
Predavatelji in teme:
• Zgodnja bralna pismenost v J2 - Vida Medved Udovič
6 P,D
• Razvoj pojma pisnega jezika pri otroku - Anja Zorman
2P
• Glasovno zavedanje pri porajajoči se pismenosti - Anja Zorman
4 P,D
• Dvojezični otrok v jezikovnem stiku - Barbara Baloh
2P
• Preprosto razčlenjevanje neumetnostnega besedila - Barbara Baloh
4 P,D
Obveznosti: Obvezna prisotnost na vseh oblikah programa, izvedba posameznih delov programa v praksi, spremljava učinkov
in poročanje (ustno na delavnici in/ali v pisni obliki)
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.2.2006
11.2.2006 - 12.2.2006
Koper ali Murska Sobota
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.215,96 SIT
Opombe: Program je mogoče prilagoditi, če bi se nanj prijavili slušatelji iz zamejstva (Italija, Avstrija, Madžarska)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Vključevanje jezikovnokulturnih problematik v šolsko obravnavo neumetnostnih in umetnostnih besedil
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01010
Št. točk: 1
Koordinator: Tina Verovnik; (01)58 05 366; 041 442 446; tina.verovnik@fdv.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Srednješolski učitelji slovenščine
Cilji: Spoznavanje s sodobno jezikovnokulturno problematiko in metodami raziskovanja sočasne jezikovne rabe; vključevanje
jezikovnokulturnih vprašanj v obravnavo neumetnostnih in umetnostnih besedil; spoznavanje stilno-zvrstnih in jezikovnih
značilnosti oglasnih besedil in njihova uporabnost pri pouku slovenščine.
Predavatelji in teme:
• Jezikovna kultura in jezikovna kultiviranost - sodobno stanje - Monika Kalin Golob
2P
• Sočasna normativna problematika z vidika kodifikacije in rabe - Tina Verovnik
3P
• Vključevanje jezikovnokulturne probelmatike v obravnavo neumetnostnih besedil - Nataš Logar
3 P,D
• Vključevanje jezikovnokulturne probelmatike v obravnavo umetnostnih besedil - Monika Kalin Golob
2 P,D
• Stilno-zvrstna opredelitev oglasnih besedil kot besedilnega tipa - Tina Verovnik
2P
• Slovenska oglasna besedila in njihovo razmerje do knjižnojezikovne norme - Nataša Logar
2P
• Delavnica - priprava oglasnega besedila za šolsko obravnavo - Tina Verovnik in Nataša Logar
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah in delavnici
Pogoji: Programa se lahko udeležijo le diplomanti univerzitetnih smeri, opredeljenih z zakonom.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.11.2005
24.11.2005 - 26.11.2005
Fakulteta za družbene vede Ljubljana
30.12.2005
12.1.2006 - 14.1.2006
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.946,69 SIT
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Opombe: Seznam priporočene literature bodo udeleženci dobili vnaprej, gradivo pa bo pripravljeno posebej za izobraževanje in
ga bodo dobili na seminarju.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novejši tokovi v slovenistiki - jezik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice in profesorji/profesorice slovenščine na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Seznanitev udeležencev s strokovnimi novostmi v znanstvenih disciplinah ter uvajanje novih pristopov pri pouku
slovenščine.
Predavatelji in teme:
• Pomovanje jezikovnih pravic v Evropi - Marko Stabej
2P
• Zbiranje narečne leksike - eno od težišč sodobne slovenske dialektologije - Vera Smole
3 P,D
• Interpretacija govorjenih besedil in pravorečje - Hotimir Tivadar
3 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba; Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo javljeni na seminarju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.631,06 SIT
Opombe: Zaradi oblik dela v manjših skupinah je predvidena skupina s 15 udeleženci.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novejši tokovi v slovenistiki - književnost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice in profesorji/profesorice sloveščine na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: seznanitev udeležencev s strokovnimi novostmi v znanstvenih disciplinah ter uvajanje novi pristopov pri pouku slovenščine
Predavatelji in teme:
• Kaj je literatura? - Aleksander Bjelčevič
2 P,D
• O sodobnih analizah stila literarnih besedil - Marko Juvan
2P
• O Visoški kroniki kaj novega? - Miran Hladnik
2P
• Najmlajša slovenska poezija - Irena Novak Popov
3 P,D
• Poimenovanje zadrege kratke proze - Alenka Žbogar
2 P,D
• Spolna identiteta in sodobni slovenski roman - Alojzija Zupan Sosič
2 P,D
• Matjaž Zupančič in sodobna slovenska dramatika - Mateja Pezdirc Bartol
3 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba; Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo javljeni na seminarju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2005
1.2.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.702,48 SIT
Opombe: Zaradi oblik dela v majhnih skupinah je predvidena skupina z 20 udeleženci.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novejši tokovi v slovenistiki - poučevanje slovenščine kot tujega jezika
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice slovenščine na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Seznanjenje z novostmi stroke in pripravo na nove pristope pri pouku slovenščine. Strokovno pripraviti in praktično
usposobiti profesorje slovenščine na delu z učenci, katerim materni jezik ni slovenščina.
Predavatelji in teme:
• Slovenščina kot drugi/tuji jezik in slovensko jezikovno načrtovanje - Marko Stabej
1P
• Predstavitev ciljne publike, novojev in učbenikov na tečajih za tujce - Katja Dragar
2P
• Metodika poučevanja sloveščine za tujce - Tanja Jerman
2 P,D
• Delo z besedilom pri pouku slovenščine kot tujega jezika - Ina Ferbežar
2 D,N
• Individualni pouk slovenščine kot tujega jezika - Nataša Pirih Svetina
2P
• Hospitacije in nastopi na tečajih sloveščine za tujce - Nataša Pirih Svetina, Katja Dragar
5 N,H
• Zaključno srečanje - Katja Dragar, Mojca Stritar
2D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: učitelji in učiteljice slovenščine na osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.179,56 SIT
Opombe: Zaradi oblik dela v majhnih skupinah je predvidena skupina z 20 udeleženci.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Pregled novejše svetovne književnosti
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Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: posodobitev strokovnega znanja povezanega z učnimi načrti
Predavatelji in teme:
• Slovenski modernizem - Vanesa Matajc
• Slovenski prozni postmodernizem - Tomo Virk
• Postmodernizem v liriki - Matevž Kos
Obveznosti: aktivna udeležba
Pogoji: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.10.2005
4.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.059,79 SIT

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 15

8 P,D
8 P,D
8 P,D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Pregled svetovne književnosti
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: posodobitev strokovnega znanja povezanega z učnimi načrti
Predavatelji in teme:
• Med antiko in avantgardo - Janez Vrečko
• Francoski klasicizem in naturalizem - Tone Smolej
• Moderna drama - Lado Kralj
Obveznosti: aktivna udeležba
Pogoji: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.10.2005
4.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 26.850,43 SIT

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 15

8 P,D
8 P,D
8 P,D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Sodobna slovenska književnost v teoriji in šolski praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: seznanjenje z novostmi stroke in pripravo na nove pristope pri pouku slovenščine
Predavatelji in teme:
• Slovenska ljubezenska pesem - Alojzija Zupan Sosič
• Slovenska kratka proza na prelomu tisočletja - Alenka Žbogar
• Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom - Mateja Pezdirc Bartol
Obveznosti: naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo javljeni na seminarju
Pogoji: učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.2.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.172,84 SIT
Opombe: zaradi oblik dela v majhnih skupinah je predvidena skupina s 15 udeleženci

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 15

4 P,D
2 P,D
2 P,D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

BRALNE TEŽAVE V DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 2293600, 02 2518180; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji drugega triletja
Cilji: Naučiti učitelje drugega triletja, kako se lahko uspešno spopadejo s problemom nezadostno usvojene bralne spretnosti pri
učencih drugega triletja. Mnogi učenci v drugem triletju imajo tako pomanjkljivo usvojeno bralno tehnik (tako velike bralne
težave), da branja ne morejo uporabiti za to, da bi se učili. To je velika težava v drugem triletju, ki jo je treba rečiti. Program
ponuja pot, kako.
Predavatelji in teme:
• Odkrivanje bralnih težav pri učencih drugega triletja - Metka Kordigel
6P
• Vzroki za bralne težave učencev v drugem triletju - Metka Kordigel
6P
• Kako odpravljamo bralne težave - Marija Ropič
6D
• Metode za odpravljanje bralnih težav v drugem triletju - Marija Ropič
6D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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6.1.2006
3.3.2006 - 10.3.2006
10.3.2006
7.4.2006 - 14.4.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.377,60 SIT

Maribor
Maribor

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

KNJIŽNA, KNJIŽEVNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Dragica Haramija; 02 2293600, 02 2518180; dragica.haramija@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Razredni učitelji
Cilji: Učiteljem predstaviti knjižno, književno in knjižnično vzgojo; spoznati delovanje knjižnice; bibliopedagoške ure; projekte, ki
so namenjeni spodbujanju branja; opredeliti primerno leposlovno literarno delo glede na starost otrok od 6-8 let.
Predavatelji in teme:
• Književna vzgoja - Dragica Haramija
2P
• Knjižna vzgoja - Dragica Haramija
2P
• Knjižnična vzgoja - Maja Logar, Zdenka Gajser
4P
• Knjižnica in otrok - Maja Logar, Zdenka Gajser
4D
• Bibliopedagoške ure - Dragica Haramija, Lidija Klemenčič
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.3.2006
14.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.382,63 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

OPISNO OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI V DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 2293600, 02 2518180; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji drugega triletja
Cilji: Učitelji se bodo seznanili z osnovno filozofijo opisnega ocenjevanja (uspeh rodi uspeh) ter prednostmi opisnega
ocenjevanja pred številčnim ocenjevanjem pri mlajših učencih. Seznanili se bodo z namenom ter nalogami opisnega
ocenjevanja ter pastmi, ki prežijo pri opisnem ocenjevanju, če le-to ne temelji na temeljitem poznavanju zakonitosti opisnega
ocenjevanja in skrbnem opazovanju otrokovega napredka.
Predavatelji in teme:
• Zakaj opisno ocenjevanje (filozofija, namen, prednosti, pasti) - Metka Kordigel
6P
• Opisno ocenjevanje pri neumetnostni rabi jezika - Metka Kordigel
6P
• Opisno ocenjevanje pri književni vzgoji - Marija Ropič
6P
• Modeli in primeri opisnega ocenjevanja pri slovenščini v drugem triletju - Marija Ropič
6D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.1.2006
10.3.2006 - 17.3.2006
Maribor
20.3.2006
14.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.257,71 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

POUK SLOVENŠČINE V DRUGEM TRILETJU - KNJIŽEVNOST
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 229 37 83; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice-učitelji razrednega pouka
Cilji: Učitelji se seznanijo s teoretičnimi izhodišči književne vzgoje v devetletki in z novo filozofijo predmeta. Seznanijo se s cilji
književne vzgoje, funkcionalnimi in izobraževalnimi. Seznanijo se s komunikacijskim modelom književne vzgoje in se ga naučijo
uporabljati. Seznanijo se s cilji medijske vzgoje in njenimi metodami.
Predavatelji in teme:
• Književna vzgoja v devetletki-teoretična izhodišča - dr. Metka Kordigel
2P
• Cilji književne vzgoje v drugem triletju, poslušanje branje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil 6D
Metka Kordigel, Marija Ropič
• Cilji književne vzgoje v drugem triletju-pisno in govorno poustvarjanje - Metka Kordigel, Marija Ropič
6 P,D
• Komunikacijski model književne vzgoje - Metka Kordigel, Marija Ropič
6 P,D
• Risanka, film, radijska igra - Metka Kordigel
2P
• Minimalni in temeljni standardi umetnostne rabe jezika - Metka Kordigel
2D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
11.11.2005 - 18.11.2005
Maribor
30.10.2005
2.12.2005 - 9.12.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.432,88 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

POUK SLOVENŠČINE V DRUGEM TRILETJU-NEUMETNOSTNA RABA JEZIKA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
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Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 229 37 83, 02 251 81 80; metka.kordigel@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učiteljice-učitelji razrednega pouka
Cilji: Učiteljice-učitelji se seznanijo s teoretičnimi izhodišči jezikovne vzgoje v devetletki. Seznanijo se s cilji jezikovne vzgoje v
prvem in drugem triletju devetletke. Spoznajo in se naučijo uporabljati nove metode za doseganje ciljev jezikovne vzgoje v
drugem triletju. Naučijo se evalvirati svoj učno-vzgojni proces s pomočjo temeljnih in minimalnih standardov.
Predavatelji in teme:
• Neumetnostna raba jezika v prvem triletju - standardi - Metka Kordigel
3P
• Operativni cilji neumetnostne rabe jezika v drugem triletju-govorjenje in poslušanje - Metka Kordigel, Marija Ropič
6 P,D
• Operativni cilji neumetnostne rabe jezika v drugem triletju - branje in pisanje - Metka Kordigel, Marija Ropič
6 P,D
• Metode za doseganje operativnih ciljev jezikovne vzgoje v drugem triletju - Metka Kordigel, Marija Ropič
6D
• Temeljni in minimalni standardi znanja - Metka Kordigel
3P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
21.10.2005 - 29.10.2005
Maribor
30.10.2005
19.11.2005 - 25.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.113,89 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novosti pri poklicni maturi in priprava nanjo
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Vlado Pirc; 04 280 29 21; vlado.pirc@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v štiriletnih strokovnih programih, ki se zaključijo s poklicno maturo
Cilji: Učitelje seznaniti s spremembami pri poklicni maturi. Priprava na poklicno maturo.
Predavatelji in teme:
• Novosti pri pisanju IP2 - Lidija Golc
• Vodena interpretacija - Mira Hedžet Krkač
• Jezik na poklicni maturi - Jerca Vogel
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.11.2005
9.12.2005 - 9.12.2005
Ljubljana
21.11.2005
16.12.2005 - 16.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.964,78 SIT

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 40

2 P,D
2 P,D
4 P,D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Gledališče - igralec - predstava
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 44
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Ira Ratej; (01) 425-8222, 01 251 4167; ira.ratej@mgl.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji predmeta gledališki klub in mentorji gledaliških krožkov.
Cilji: Seznaniti učitelje z gledališko ustanovo, gledališkim ustvarjanjem, nastankom gledališke predstave ter jim predstaviti
metodologijo gledališkega dela.
Predavatelji in teme:
• Zakulisje ali kako deluje gledališka hiša - Boris Kobal
1P
• Nastajanje gledališke predstave od besedila do uprizoritve - Zvone Šedlbauer, Ira Ratej
2P
• Metode dela z otroki in bazične igralske tehnike - Branka Bezeljak Glazer
2D
• Igralec in vloga - igralčev inštrument je njegovo telo in glas - Tone Kuntner
2P
• Ogled in analiza predstave - Branka Bezeljak Glazer, Ira Ratej
4D
• Gledališka analiza in interpretacija besedila - metodika postavljanja prizorov z otroki - Branka Bezeljak Glazer
2D
• Scenografija in kostumografija v predstavi - Barbara Matul Kalamar
2 P,D
• Gledališka vaja - sodelovanje na redni vaji v MGL - Boris Kobal
1D
Pogoji: Lahka in udobna oblačila ter športni copati, da bodo lahko izvajali improvizacijske vaje v prostoru.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
3.11.2005 - 4.11.2005
Ljubljana, sedež MGL
28.2.2006
16.3.2006 - 17.3.2006
Ljubljana, sedež MGL
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.851,48 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Matura -- slovenščina -- obravnava tematskega sklopa 2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 45
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mojca Poznanovič; 01/2363126; 01/2363150; mojca.poznanovic@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v gimnazijah
Cilji: Učitelji, ki pripravljajo dijake na maturo, bodo pridobili strokovna in didaktična znanja za obravnavo razpisanega
tematskega sklopa za maturo, hkrati pa z izmenjavo mnenj v delavnicah pridobivali nove izkušnje, potrebne za uspešno delo v
razredu.
Predavatelji in teme:
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• Predstavitev besedil tematskega sklopa - dr. Janko Kos
• Didaktična obravnava Tavčarjeve Visoške kronike - Nada Barbarič
• Didaktična obravnava romana Zločin in kazen - dr. Alojzija Zupan Sosič
Obveznosti: ---------Pogoji: -------------Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
11.11.2005 - 11.11.2005
Ljubljana
20.9.2005
18.11.2005 - 18.11.2005
Maribor
20.9.2005
25.11.2005 - 25.11.2005
Ljubljana
20.9.2005
9.12.2005 - 9.12.2005
Postojna
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.157,02 SIT
Opombe: - Ivan Tavčar: Visoška kronika (več izdaj) - F. M. Dostojevski: Zločin in kazen (več izdaj)

4P
2D
2D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

POUK SLOVENŠČINE V 2. TRILETJU - UMETNOSTNA IN NEUMETNOSTNA BESEDILA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 46
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Marija Sivec; 01 23 63 110 faks: 01 23 63 150; marija.sivec@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v 2. triletju
Cilji: Seznaniti udeležence s teoretičnimi in didaktičnimi izhodišči za pouk slovenščine v 2. triletju, s praktičnimi primeri
obravnave umetnostnih in neumetnostnih besedil, s koraki načrtovanja pouka, z aplikacijami sodobnih didaktičnih pristopov.
Izmenjati dobre izkušnje med udeleženci seminarja.
Predavatelji in teme:
• Teoretična in didaktična izhodišča za obravnavo neumetnostnih besedil - Martina Križaj Ortar
3P
• Strategije za razumevanje prebranega - Sonja Pečjak
3P
• Delo z neumetnostnim besedilom v razredu - Opis - Darinka Kos
2D
• Primer sodelovalnega učenja pri obnavljanju besedil - Marija Sivec
2D
• Poslušanje neumetnostnih besedil - Andreja Gale/Damjana Šubic
2D
• Teoretična in didaktična izhodišča za obravnavo umetnostnih besedil - Igor Saksida
3P
• Dramska igra in dramatizacija proznih besedil - Vida Medved Udovič
3D
• Motivacija in poglabljanje doživetja pri obravnavi umetnostnih besedil - Slava Šarc
2D
• Okrogla miza: Izkušnje iz razreda z obravnavo umetnostnih in neumetnostnih besedil - Darinka Kos, Marija Sivec
4R
Obveznosti: Poleg udeležbe je predvideno, da udeleženci po prvem delu seminarja samostojno ali v skupini načrtujejo učno
uro/tematski sklop, jo/ga izvedejo v razredu in o tem pripravijo evalvacijo.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.9.2005
7.10.2005 - 10.11.2005
Ljubljana
7.1.2006
3.2.2006 - 5.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.958,80 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt za pouk slovenščine v devetletni OŠ Sonja Pečjak, Ana Gradišar: Učne bralne strategije, ZRSŠ,
2002 Opomba: Udeleženci, ki so v preteklih letih že opravili del seminarja (Umetnostna ali Neumetnostna besedila) se lahko
prijavijo samo za del, ki mu manjka.
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 24. Sociologija

Evropske integracije in strpnost/tolerantnost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: srednješolski profesorji/profesorice sociologije ali družboslovja, osnovnošolski učitelji/učiteljice državljanske
kulture
Cilji: poglobitev in osvežitev znanja zgodovine in sociologije evropskih integracij, strategije strpnosti/toleratnosti, vključevanja,
enakopravnosti in enakih možnosti, problemi nestrpnosti, zlasti njene kulturne razsežnosti. Program bo zagotovil poznavanje in
razumevanje teoretskih, zgodovinskih ter aktualnih problematik strpnosti in nestrpnosti v Evropi. Analizirali se bodo konkretni
primeri, dokumenti in drugo empirično gradivo. Pridobili bodo znanje, s pomočjo kateraga bodo lahko umeščali nove izzive na
področju ne/strpnosti in s tem povezanih evropskih integracijskih politik v vodilne koncepte.
Predavatelji in teme:
• Evropske integracije, evropski nacionalizem in človekove pravice - Rudi Rizman
2 P,D
• Evropske integracije in verska toleranca - Marko Kerševan
2 P,D
• Zgodovina evropskih integracij - Avgust Lešnik
2 P,D
• Evropske integracije in kultura (ne)strpnosti - Rastko Močnik
2 P,D
• Evropski kulturni rasizmi - Bojan Baskar
2 P,D
• Evropske integracije in nestrpnost do marginaliziranih skupin - Milica Antić Gaber, Roman Kuhar
2 P,D
• Medijska produkcija ne/tolerantnosti - Ksenija Vidmar Hrovat
2 P,D
• Nezdostnost koncepta strpnosti - Gorazd Kovačič
2 P,D
Obveznosti: aktivno udeležba
Pogoji: srednješolski profesorji/profesorice sociologije ali družboslovja, osnovnošolski učitelji/učiteljice državljanske vzgoje
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
21.10.2005
4.11.2005 - 30.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.288,40 SIT
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 24. Sociologija

Anketa v družboslovnem raziskovanju (oblikovanje, izvedba, analiza in interpretacija)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 47
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Tanja Popit; 01 2363 144; tanja.popit@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: profesorice in profesorji sociologije oz. mentorji in mentorice pri izdelavi in obdelavi anketnih vprašalnikov
Cilji: Cilj programa je usposobiti profesorice in profesorje za mentorstvo dijakinjam in dijakom pri oblikovanju in izpeljavi
anketnih vprašalnikov ter pri obdelavi in interpretaciji tako zbranih podatkov. Pri samostojnem delu dijakinj in dijakov je anketa
najbolj pogosto uporabljena metoda, cilj programa pa je dvig kvalitiete in večjo strokovnost tako pri izdelavi anket kot tudi pri
obdelavi in interpretaciji podatkov
Predavatelji in teme:
• Anketa v družboslovnem raziskovanju (od teorije k empiričnim indikatorjem in podatkom - dr. Valentina Hlebec
4P
• Vnos podatkov v SPSS - dr. Valentina Hlebec, Tanja Popit
4D
• Postavljanje in preverjanje hipotez s statističnimi orodji glede na tip podatkov - dr. Valentina Hlebec
4P
• Obdelava podatkov s programom SPSS - dr. Valentina Hlebec, Tanja Popit
4D
• statistična in vsebinska interpretacija - dr. Valentina Hlebec
4P
• Poročilo o raziskovanju - dr. Valentina Hlebec, Tanja Popit
4D
Obveznosti: izdelava ankaternih vprašalnikov, obdelava in interpetacija podatkov
Pogoji: programa se lahko udeležijo profesorice in profesorji sociologije oz. tiste prof., ki sodelujejo kot mentorji in mentorice
dijakinjam in dijakom
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
21.10.2005
19.11.2005 - 10.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.564,94 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 24. Sociologija

Matura - sociologija - analiza mature
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 48
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tanja Popit; 01 2363 144; tanja.popit@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: prof. sociologije, ki pripravljajo dijakinje in dijake na maturo
Cilji: Seznaniti prof. sociologije z rezultati mature, problematičnimi temami. Usposobiti prof. za pripravo dijakinj in dijakov na
reševanje interpretacijskih strukturiranih vprašanj pri sociologiji.
Predavatelji in teme:
• Analiza mature in glavnih problemov - Mirjam Počkar
2P
• Analiza taksonomskih ravni maturitetnih nalog - Mirjam Počkar, Tanja Popit
2D
• Priprava strukturiranih interpretacijskih nalog - Marina Tavčar Kranjc
2P
• Priprava strukturiranih interpretacijskih nalog - Marina Tavčar Kranjc, Tanja Popit
2D
Obveznosti: priprava in analiza primerov interpretacijskih strukturiranih nalog med seminarjem
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
10.10.2005 - 24.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.644,27 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 24. Sociologija

Značilnosti in vloga množičnih medijev v sodobni družbi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 49
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tanja Popit; 01 2363 144; tanja.popit@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: profesorice in profesorji sociologije v srednjih šolah
Cilji: Cilji programa so razširiti znanje prof. v srednji šoli s tematiko, ki je izredno aktualna in pomembna za izobraževanje
dijakinj in dijakov in za njihovo delovanje v sodobni družbi. Prof. naj bi usvojili novosti s področij organizirarinja in delovanja mm,
novejših teorij in raziskav s področja mm, analize učinkov in občinstva, pa tudi s področja vpliva mm na oblikovanje vrednot,
prepričanj in uprabe medijev v vsakdanjem življenju ter se usposobili za analiziranje medijskih produktov ter vključevanje teh
pridobljenih znanj v pouk pri različnih temah iz učnega načrta.
Predavatelji in teme:
• Definicije in funkcije MM, modeli množičnega komuniciranja, analize učinkov in občinstva - dr. Sandra Bašić2P
Hrvatin
• Vloga medijev pri oblikovanju vrednot, prepričanj in uporabe medijev v družbenem življenju - dr. Sandra Bašić2P
Hrvatin
• Analiza medijskih produktov - dr. Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Popit
2D
• Vključevanje tematike MM v pouk - dr. Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Popit
2D
Obveznosti: analiza medijskih produktov in priprava predlogov za vključevanje v pouk v času seminarja
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.12.2005
14.1.2006 - 11.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.156,93 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 25. Spoznavanje okolja
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SPOZNAVANJE OKOLJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01001
Koordinator: dr. Dušan Krnel, doc.; (01)5892-341; fax: (01)5892-233; dusan.krnel@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.
Cilji: Učitelji se seznanijo z kurikulom za spoznavanje okolja in njegovo izvedbo.
Predavatelji in teme:
• Pregled pojmov in postopkov - dr. Dušan Krnel
• Kognitivni razvoj in kurikulum - dr. Dušan Krnel
• Pogledam na okrog - Mojca pečar
• Kaj zmorem narediti - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
• Pogledam na okrog - dr. Barbara Bajd
• Kaj zmorem narediti (preverjanje in učenje o učenju) - dr. Dušan Krnel
Obveznosti: seminarska naloga
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.10.2005 - 31.10.2005
PeF Ljubljana
15.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.268,61 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 30

1P
1P
4D
4D
4D
2D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 25. Spoznavanje okolja

VSEBINE IZ ASTRONOMIJE ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr.Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka
Cilji: Usposobiti učitelje za pravilno, stopnji otrok primerno obravnavo astronomskih vsebin. Učitelji se bodo seznanili z uporabo
didaktičnih iger pri spoznavanju vsebin iz astronomije. Poudarek bo na praktičnem ekspretimentalnem in terenskem delu.
Predavatelji in teme:
• Vsebine iz astronomije na razredni stopnji - Marko Marhl
2P
• Pomen didaktičnih iger za poučevanje astronomije - Samo Fošnarič
2P
• Orientacija na nočnem nebu - Vladimir Grubelnik, Robert Repnik
4D
• Priprava učitelja na nočna astronomska opazovanja - Vladimir Grubelnik, Robert Repnik
4 P,D
• Astronomski pripomočki - Vladimir Grubelnik, Robert Repnik
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
15.11.2005 - 25.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.646,59 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 25. Spoznavanje okolja

Spoznavanje okolja na sodelovalni način
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 50
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Metoda Kolar; 01 2363 131; metoda.kolar@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 24
Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice 1. in 2. triletja
Cilji: Učitelji in učiteljice se bodo: - seznanili z vsebinami in cilji, ki jih lahko usvajamo na terenu, - izkusili sodelovalne metode
dela za uresničevanje splošnih in operativnih ciljev, - simulirali načrtovanje pouka na osnovi pridobljenih izkušenj.
Predavatelji in teme:
• Naravna okolja: gozd, travnik, morje - Metoda Kolar, Irena Vodopivec, Metoda Kolar, Dragica Cvetrežnik, Helena
16
Stare, Metoda Kolar, Irena Vodopivec
P,D,TD,R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.9.2005
23.9.2005 - 24.9.2005
Strunjan
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.028,11 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 26. Španščina (tudi izbirni predmeti)

MATURA - ŠPANŠČINA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 51
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Katarina Gospodarič; 01 2362-121; katarina.gospodaric@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji španščine v srednjih šolah, zunanji ocenjevalci na maturi
Cilji: Udeleženci se seznanijo z rezulati zadnje mature in jih komentirajo, spoznajo različne tipe nalog in kaj preverjajo.
Spoznajo novo književno delo prepisano za maturo, vsebino, avtorico in socialnopolitično ozadje. Spoznajo primere
učnociljnega in procesnega načrtovanja učnega sklopa za obravnavo romana med poukom. Sami načrtujejo učno uro.
Predavatelji in teme:
• Analiza mature 2005 - Natali Žlajpah
2P
• Marcela Serrano, Lo que esta en mi corazon: predstavitev romana - Urša Geršak
2P
• Primer učnociljnega in procesnega načrtovanja obravnave romana - mag.Marjana Šifrar-Kalan, mag.Katarina
2D
Gospodarič
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• Primeri učnega sklopa - Natali Žlajpah, Veronika Vizjak
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
2.2.2006 - 2.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.914,37 SIT
Opombe: Literatura: roman: Marcela Serrano, Lo que esta en mi corazon, Predmetni izpitni katalog matura 2007-španščina
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 26. Španščina (tudi izbirni predmeti)

Poučevanje španščine v devetletki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 52
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Katarina Gospodarič; 01 2363-121; katarina.gospodaric@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji španščine v osnovnih šolah
Cilji: Udeleženci primerjajo učni načrt za španščino kot izbirni predmet v devetletki s potrjenimi učbeniki, ugotavljajo, kako se
uresničujejo cilji in dajejo pripombe. Spoznajo se z učnociljnim in procesnim načrtovanjem pouka ter načini preverjanja in
ocenjevanja. Spoznajo tehnike dramatizacije krajših literarnih del ter uporabo drame kot aktivno obliko dela za uresničevanje
različnih učnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt in učbeniki - Nubia Zrimec
3R
• Učnociljno in procesno načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje - mag. Katarina Gospodarič
3D
• Uporaba tehnik dramatizacije pri pouku - Francisco Tardio
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
10.11.2005 - 10.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.859,57 SIT
Opombe: Literatura: učni načrt za španščino kot izbirni predmet v devetletki, potrjeni učbeniki
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

IGRA - SREDSTVO GIBALNEGA RAZVOJA
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc.dr. Borut Pistotnik; 01 520 77 55; borut.pistotnik@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Profesorji športne vzgoje, učitelji razrednega pouka, vzgojitelji VVZ, vaditelji v društvih
Cilji: Naravne oblike gibanja in njihovo vključevanje v ure športne vzgoje. Predstavitev osnovnih gibalnih struktur in njihove
možnosti vpliva na telo vadečih. Razvoj gibalne baze otrok za polnejše življenje in za izboljšanje možnosti kasnejšega
udejstvovanja v različnih oblikah športa. Elementarne igre kot nadgradnja naravnih oblik gibanja. Njihova uporabnost v različnih
delih vadbene enote in cilji, ki se lahko z njimi dosežejo (variacije iger za dosego različnih ciljev).
Predavatelji in teme:
• Naravne oblike gibanja (NOG) in njihovi vplivi na vadeče - Borut Pistotnik
1P
• Predstavitev in analiza vadbene ure z NOG in EI - Borut Pistotnik, Stanislav Pinter
2D
• Elementarne igre in njihova uporaba na vadbeni enoti - Borut Pistotnik
2P
• Raznolikost in uporabnost naravnih oblik gibanj - Stanislav Pinter
7D
• Raznolikost in uporabnost elementarnih iger - Borut Pistotnik
8D
• Gibalni razvoj otrok - Saša Cecič Erpič
2P
• Uporabnost rekvizitov pri vadbi - Mojmir Flisek
2D
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 6
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2005
20.10.2005 - 22.10.2005
Koper
31.10.2005
24.11.2005 - 26.11.2005
Murska Sobota
15.12.2005
13.1.2006 - 15.1.2006
Ljubljana
15.12.2005
16.1.2006 - 18.1.2006
Ljubljana
1.3.2006
30.3.2006 - 1.4.2006
Novo Mesto
28.4.2006
26.5.2006 - 28.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.209,16 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

MOTIVACIJA PRI ŠPORTNI VZGOJI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Matej Tušak, izr.prof.; 01 520 77 84; matej.tusak@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, učitelji in profesorji športne vzgoje.
Cilji: Seznaniti udeležence s procesi in problemi motivacije. Nove metode za spodbujanje otrokove motivacije.
Predavatelji in teme:
• Motivacija, procesi in teorija - Maks Tušak
5P
• Motivacija v športu - Matej Tušak
4P
• Učenje in motivacija za učenje - Matej Tušak
4P
• Tehnike motivacije - Maks Tušak
5 ED
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• Samopodoba kot filter samozaznavanja - Robert Masten
• Merjenje motivacije - Jana Mahnič
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
2.12.2005
30.1.2006 - 1.2.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 20.384,74 SIT
Opombe: -

4P
2D
Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

PREVENCIJA ŠPORTNIH POŠKODB IN PRVA POMOČ
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Edvin Dervišević, dr. med.; 01 520 77 75; edvin.dervisevic@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji in profesorji športne vzgoje, učitelji v fitness centrih, vzgojitelji, razredni učitelji
Cilji: Namen programa je udeležence seznaniti z vedno perečo problematiko športnih poškodb v vseh starostnih skupinah.
Seveda je povečana telesna aktivnost glavna značilnost vseh oblik športa. Hkrati pomeni tudi tveganje za okvaro zdravja in
nastanek poškodb. Preprečevanje športnih poškodb ter strokovost njihovega zdravljenja (vključno s prvo pomočjo) je ključnega
pomena za kakovostno vodenje pedagoškega procesa.
Predavatelji in teme:
• Športne poškodbe - klasifikacija in lokalizacija športnih poškodb - Jože Vidmar, Edvin Derviševič
4P
• Epidemiologija športnih poškodb različnih starostnih skupin - Edvin Derviševič
4P
• Poškodbe gibalnega sistema - Jože Vidmar
4P
• Obremenitveni sindromi lokomotornega sistema - preprečevanje in terapija - Edvin Derviševič
4D
• Kinezioterapija - osnovni princip - Jože Vidmar
2D
• Rehabilitacija športnih poškodb - osnovni principi - Edvin Derviševič, Vedran Hadžič
2 P,D
• Prva pomoč pri športnih poškodbah - Vedran Hadžič
4D
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.5.2006
29.5.2006 - 31.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.157,06 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

ŠPORT V FUNKCIJI KREPITVE UČENČEVE SAMOPODOBE
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Matej Tušak, izr.prof.; 01 520 77 84; matej.tusak@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Športni pedagogi.
Cilji: Program predstavlja osnovne teoretske in praktične vidike samopodobe, opisuje razvoj samopodobe, postavlja concept
samopodobe v šolo in pojasnjuje dejavnike v šoli, ki sooblikujejo učenčevo samopodobo in samospoštovanje. Glavni cilj
seminarja je seznaniti slušatelje s teoretskimi koncepti samopodobe in jih vzpodbuditi do pravilnega reagiranja ter pomoči pri
oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe.
Predavatelji in teme:
• Teoretske osnove samopodobe - Maks Tušak
8P
• Spoznavanje in merjenje samopodobe - Tanja Kajtna
2D
• Šport in samopodoba; funkcije športa in športne aktivnosti, športne vzgoje - Matej Tušak
10 P
• Razvoj samopodobe in možnosti podpore pri razvoju - Robert Masten
4P
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.11.2005
18.5.2006 - 20.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.064,93 SIT
Opombe: PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

ELEMENTARNE IGRE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU PRI ŠPORTNI VZGOJI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Jurij Planinšec; 02 2293665, 02 2518180; jurij.planinsec@uni-mb.si
Št. ur: 18 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in vzgojitelji
Cilji: Udeležence seznaniti z vsebinami in postopki poučevanja elementarnih iger z novostmi na področju elementarnih iger v
prvem in drugem triletju osnovne šole
Predavatelji in teme:
• Pomen elementarnih iger za razvoj različnih razsežnosti otrokove osebnosti; Elementarne igre v uvodnem,
4P
glavnem in zaključnem delz vadbene enote; - Jurij Planinšec
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• Načrtovanje in priprava elementarnih iger; Didaktično-metodični postopki ter organizacija elementarnih iger pri
pouku - Črtomir Matejek
• Didaktični pripomočki za elementarne igre - Črtomir Matejek
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.10.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.979,46 SIT

8D
6D

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

PLAVANJE - NADALJEVALNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ PLAVANJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Jurij Planinšec; 02 2293665, 02 2518180; jurij.planinsec@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Razredni učitelji, vzgojitelji
Cilji: Pridobitev naziva vaditelj plavanja in se usposobtii za samostojno poučevanje plavanja.
Predavatelji in teme:
• Vpliv plavanja na človekove bio-psiho-socialne razsežnosti; Tehnika plavanja, Didaktično-metodični vidiki učenja
6P
plavanja; Posebnosti poučevanja plavanja otrok; Reševanje iz vode in osnove prve pomoči - Jurij Planinšec
• Tehnika plavanja (kravl, prsno, hrbtno, osnove delfina, štartni skok v vodo, obrati); Metodika učenja plavanja;
10 D
Reševanje iz vode - Andi Brlič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.3.2006
21.4.2006 - 25.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.753,29 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

PLAVANJE - OSNOVNI PROGRAM
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Jurij Planinšec; 02 2293665, 02 2518180; jurij.planinsec@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Razredni učitelji, vzgojitelji
Cilji: Pridobitev osnovnega teoretičnega in praktičnega znanja za poučevanje plavanja, ki bo ob ustrezni nadgradnji omogočalo
samostojno poučevanje plavanja.
Predavatelji in teme:
• Vpliv plavanja na človekove bio-psiho-socialne razsežnosti; Tehnika plavanja - Jurij Planinšec
4P
• Metodično-didaktični vidiki učenja plavanja; Posebnosti poučevanja plavanja otrok - Jurij Planinšec
4P
• Tehnika plavanja (kravl, prsno, hrbtno, osnove delfina, štartni skok v vodo, obrati); Metodika učenja plavanja 16 D
Andi Brlič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2006
7.4.2006 - 15.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.475,24 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Prilagoditve pri pouku športne vzgoje z uporabo drobnega orodja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 53
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gorazd Sotošek; 03-490-79-32; gorazd.sotosek@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: vzgojitelji/-ce, razredni/-e učitelji/-ce, športni/-e pedagogi/-nje
Cilji: Udeleženci/-ke bodo razumeli pomen upoštevanja različnosti med učenci in učenkami. Spoznali bodo nekatere preproste
prilagoditve načinov gibanja, pravil iger ali uporabe drobnih orodij za doseganje različnih ciljev na različnih zahtevnostnih
ravneh. Sami bodo preizkusili različne učne metode uporabe predmetov iz vsakdanjega življenja kot didaktičnih pripomočkov in
pridobili znanja njihove uporabe pri učenju športnih znanj, razvijanju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok, odpravljanju
napak v gibanju ter prilagajanju zahtevnosti nalog in za popestritev pouka.
Predavatelji in teme:
• Upoštevanje različnega predznanja, sposobnosti in značilnosti otrok pri načrtovanju in uresničevanju pouka
1R
športne vzgoje ? pravica in dolžnost izvajalca učnega procesa. - Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
• Uporaba drobnega orodja, preproste spremembe postavitve orodij, načinov izpeljave vaj in gibalnih nalog za
2,50 D
doseganje ciljev športne vzgoje. - Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
• Uporaba drobnega orodja kot pripomočkov za odpravljanje napak pri izboljšanju tehnične izvedbe gibalne naloge.
2,50 D
- Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
• Vaje in naloge za spodbujanje medsebojnega sodelovanja članov skupine pri iskanju rešitev gibalnega problema.
2D
- Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
Obveznosti: Športna oprema
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.10.2005
19.11.2005 - 19.11.2005
Maribor
18.11.2005
14.1.2006 - 14.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.583,33 SIT
Opombe: Prijavnice (www.zrss.si) natisnite in pošljite koordinatorju na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1,
3000 Celje
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 29. Umetnostna zgodovina (v srednjih šolah)

Razumevanje likovne umetnosti
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: srednješolski profesorji in profesorice umetnostne zgodovine
Cilji: Razvijanje strokovne usposobljenosti za različne interpretacijske pristope v razumevanju spomenikov. Posodabljanje
strokovnega znanja, seznanjenje z novostmi v stroki in razvijanje sodobnih pedagoških didaktičnih pristopov pri pouku
umetnostne zgodovine.
Predavatelji in teme:
• Ikonografija - Tine Germ
2P
• Medpredmetno povezovanje - Nataša Golob
2 P,TD
• Spomeniškovarstvena problematika - Ana Sonja Hoyer
2P
• Poznavalstvo - Matej Klememčič
2P
• Antični portret - Monika Osvald
2P
• Teorija umetnostne zgodovine - Katja Mahnič
2P
• Izzivi pedagoškega dela - Olga Paulič
2D
• Porcelan - belo zlato - Mateja Kos
2D
• Plečnikov ljubljanski opus - Damjan Prelovšek
2P
• Sodobna dognanja v slikarstvu 19. stoletja - Barbara Jaki
2P
• Topografska fotografija mesta in podeželja - Primož Lampič
2P
• Slovenska zgodovinska avantgarda - Peter Krečič
2P
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: srednješolski profesorji in profesorice
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.10.2005
21.10.2005 - 12.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.074,22 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 29. Umetnostna zgodovina (v srednjih šolah)

Umetnost je okoli nas
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji v osnovnih šolah, ki poučujejo ali nameravajo poučevati umetnostno zgodovino v 7., 8. ali 9.
razredu in imajo zaključen univerzitetni študij
Cilji: vsebinsko usposabljanje za izvajanje pouka, predstavitev vsebinskih ciljev glede na učbeniške komplete, razlaga
didaktičnih pristopov, specifičnih za pouk umetnostne zgodovine, didaktična pomagala in metode pri medpredmetnem
povezovanju, globalno in sodelovalno učenje pri umetnostni zgodovini, priprava kulturnih dogodkov, projektno in raziskovalno
delo z umetnostnozgodovinskimi vsebinami;
Predavatelji in teme:
• Pogled v umetnostno zgodovino - Nataša Golob
2P
• Projektno delo po metodi globalnega učenja - Olga Paulič
3 P,D
• Priprava tematskega gradiva, viri, izbor - Alenka Puschner
3 P,D
• Umetnina kot vir informacij - Katja Mahnič
2P
• Kako pripravimo antično temo - Monika Osvald
2P
• Naučimo se videti in razumeti - Tine Germ
2P
• Oblika in slog: pristop in izbor, medpredmetne povezave, delovni zvezek in inventivne naloge - Nataša Golob
2 P,D
Obveznosti: aktivno sodelovanje na seminarju
Pogoji: zaključen univerzitetni študij
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2005
18.11.2005 - 30.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.414,81 SIT
Opombe: zaželene so izkušnje pri izvajanju pouka v osnovnih šolah
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Izbrane teme iz zgodovine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: poglobitev in razširitev znanja iz nekaterih poglavji obče in slovenske zgodovine
Predavatelji in teme:
• Kako so volili naši dedje? - Bojan Balkovec
2P
• Razvoj vojaške obveznosti v habsburški monarhiji (od Marije Terezije do konca 1. svetovne vojne) - Rok Stergar
2P
• Vzroki za pojav reformacije in njeno širjenje do Augsburškega verskega miru - Marko Štuhec
2P
• Ulrik II. Celjski in Friderik III: Geneza nekega odnosa - Janez Mlinar
2P
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Obveznosti: naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju
Pogoji: učitelji in učiteljice zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
17.2.2006 - 10.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.769,56 SIT
Opombe: /
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Ustvarjalno poučujemo zgodovino v 6.r. devetletne OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 54
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Vojko Kunaver, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana; 01 2363136; vojko.kunaver@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji zgodovine v OŠ
Cilji: Usposabljanje učiteljev za poučevanje novih vsebin in didaktičnih pristopov pri poučevanju zgodovine v 6.r. devetletne
osnovne šole.
Predavatelji in teme:
• Ustvarjalno poučujemo zgodovino v 6.r. devetletne OŠ - Božidar Mrevlje, Vojko Kunaver, Božidar Mrevlje
8 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 10.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.208,35 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Zgodovina na maturi - interni del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 55
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo, Parmova 33, Ljubljana; 01 2363136; vojko.kunaver@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 100
Ciljna skupina: Profesorji zgodovine, ki pripravljajo dijake na maturo
Cilji: Predstavitev internega dela zgodovine na maturi. Izbor in priprava virov za interni del zgodovine na maturi. Predstavitev
zgodovinske ekskurzije kot možne oblike internega dela zgodovine na maturi.
Predavatelji in teme:
• Zgodovina na maturi - predstavitev internega dela - Zlata Pastar, Vladimir Ovnič, Vilma Brodnik, mag. Stane
16 P,D
Berzelak, Zlata Pastar, Vladimir Ovnič, Vilma Brodnik, mag. Stane Berzelak
Obveznosti: Seminarska naloga
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 10.5.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.122,87 SIT
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 01. Knjižnično-informacijska vzgoja

Medpredmetno področje KIZ za osnovno in srednjo šolo
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 56
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Majda Steinbuch; 02 3208 067, 02 3326 707; majda.steinbuch@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 60
Ciljna skupina: Šolski knjižničarji v osnovni in srednji šoli, izvajalci medpredmetnega področja knjižničnih informacijskih znanja
(KIZ).
Cilji: Cilj programa je usposobiti izvajalce medpredmetnega področja KIZ za ustrezno medpredmetno načrtovanje in izvajanje v
skladu s kurikularnimi izhodišči za kakostno in trajno znanje učencev ter vseživljenjsko učenje. Udeležence želimo seznaniti s
teoretičnimi izhodišči za načrtovanje dejavnosti medpredmetnega povezovanja in tudi s primeri dobre prakse na osnovnih,
srednjih in višjih šolah, ki tovrstno načrtovanje že izvajajo.
Predavatelji in teme:
• Medpredmetno načrtovanje in povezovanje v šolski praksi - Vera Bevc
1P
• Vloga knjižnice pri vzpostavljanju in izvajanju medpredmetnih povezav - Silva Novljan
4 P,D
• Kompetence/zmožnosti knjižničarjev za izvajanje medpredmetnih povezav KIZ - Majda Steinbuch
2 P,D
• Knjižnična informacijska znanja in poizvedovanje v elektronskih virih - Polona Vilar
2 P,D
• Strategije razreševanja informacijskega problema znotraj medpredmetnih povezav - Maja Žumer
3 P,D
• Primeri dobre prakse medpredmetnega načrtovanja KIZ v srednji in višji šoli - Liljana Vovk, Romana Fekonja,
2D
Marina Žigon, Jelka Kosi, Polona Lah Skerget
• Primeri dobre prakse medpredmetnega načrtovanja KIZ v osnovni šoli - Alja Bratuša, Tatjana Kranjc Barič,
2D
Franceska Žumer, Nevenka Poteko, Tatjana Kuhl, Lucija Magajna, Darinka Žekar
Obveznosti: Knjižnična informacijska znanja: cilji in vsebine za osnovno šolo. Knjižnična informacijska znanaj: cilji in vsebine za
gimnazijo
Pogoji: V primeru omejitev bomo upoštevali vrstni red prijav.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
25.11.2005
14.4.2006 - 15.4.2006
Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.413,38 SIT
Opombe: Program je za izvajanje medpredmetnega področja knjižnična informacijska znanja zelo pomemben. Pripravljen je v
skladu s kurikularnimi izhodišči in izhodišči za vseživljenjsko učenje ter informacijsko opsimenejavnje učencev.
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PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Varno in zdravo delo
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02002
Koordinator: Jelka Drobne; tel.: 01 58 64 219, fax: 01 54 22 045; jelka.drobne@cpi.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja
Cilji: Razvoj kompetenc za varno in zdravo delo
Predavatelji in teme:
• Ergonomska ureditev delovnega okolja - Metoda Dodič Fikfak
• Tehična varnost - Mirko Vošner
• Oblikovanje varnostne kulture - Marija Molan
• Obravnava primerov dobre prakse - Metoda Dodič Fikfak
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
27.1.2006 - 10.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 30.163,68 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 20

2P
2P
2P
10 D

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

ŠPORTNA VZGOJA IN ZDRAVJE V RAZREDU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Vesna Štemberger, asist.; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; vesna.stemberger@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka; vzgojitelji, ki so zaposleni v osnovnih šolah.
Cilji: Udeleženci znajo izvesti aktivni odmor in minuto za zdravje; razvijajo pozitivne vrednote do aktivnega odmora in minute za
zdravje kot pomembnega sooblikovalca zdravja otrok; znajo prilagoditi učno okolje učencem (izbira primernih stolov, miz,
osvetlitev, zračenja prostora, vključevanje gibanja v redni pouk...) so pozorni na pravilno držo, hojo otrok.
Predavatelji in teme:
• Športna vzgoja in zdravje v razredu - dr. Vesna Štemberger
2P
• Aktivni odmor - mag. Franjo Krpač
4 P,D
• Minuta za zdravje - dr. Vesna Štemberger, mag. Tjaša Filipčič
2D
• Sedenje utruja - mag. Franjo Krpač
1D
• Plosko stopalo - mag. Franjo Krpač, mag. Tjaša Filipčič
3 P,D
• Drža in hoja učencev - mag. Franjo Krpač, mag. Tjaša Filipčič
2D
• Dvigovanje bremen in pravilni padci - mag. Franjo Krpač
2D
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Pogoji: Razredni učitelji, profesorji razrednega pouka, vzgojitelji, ki delajo v šoli; učitelji, ki poučujejo v prvi in drugi triadi,
specialni pedagogi.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
1.2.2006 - 28.2.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.825,72 SIT
Opombe: Primerna športna oprema (nedrseči, čisti športni copati, športno oblačilo).
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Korenine zasvojenosti
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 57
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Fani Čeh; 01 24 11 962 ; fax.: 01 24 11 968; fani. ceh@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Seminar je primeren za šolske kolektive
Cilji: Prepoznavanje vzorca za beg v različne vrste zasvojenosti in samomorilnosti. Vloga učiteljev pri zmanjševanju problemov
(koordinativnost dela, analiza problemov, delo s starši), seznanitev s stopnjami v preprečevalskem procesu, izdelava šolskega
preventivnega programa s pomočjo Evropskega priročnika.
Predavatelji in teme:
• Vzdržjivost - Miha Kramli
2P
• Vloga učitelja, učiteljev pri prepoznavanju in zmanjševanju problemov, ki so povezani z zlorabami snovi - Fani
2D
Čeh
• Stopnje v preprečevalskem procesu - Miha Kramli
2D
• Šolsko okolje - dejavnik tveganja (kdaj in zakaj) - Fani Čeh
2D
• Priprava šolkega programa preprečevanja odvisnosti (s pomočjo priročnika) - Fani Čeh
3D
• Nedovoljene droge, zakaj ne! - Miha Kramli
2P
• korenine zasvojenosti v družini, čustva potrebujejo sodelovanje - Miha Kramli, Fani Čeh
3D
Obveznosti: Preprečevalstvo po priročniku: alkohol, droge in tobak, ZRSŠ, 2000
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
25.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
25.12.2005
10.2.2006 - 27.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.794,77 SIT
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja
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Spolna vzgoja Jaz sem jaz in ti si ti
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 58
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh; 01 24 11 962 ; fax.: 01 24 11 968; fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji in svetovalni delavci Osnovnih in Srednjih šol
Cilji: 1. Seznanitev učiteljev z možnostjo medpredmetnega povezovanja vsebin spolne vzgoje s poudarkom na mladostniku in
njegovih posebnostih ter metodah dela. Sprogramirano spolno vzgojo v šoli želimo zvišati raven znanja in veščin, zvišati
sposobnost samonadzora, kakovost komunikacije in medosebnih odnosov, vplivati na oblikovanje zdravih stališč in prepričanj,
ki jih mladi potrebujejo za osveščeno in odgovorno odločanje o svojem spolnem življenju.
Predavatelji in teme:
• Puberteta, higiena,varnost - Fani Čeh
2P
• Kaj moramo učitelji vedetii o spolnem vedenju mladostnikov - Bojana Pintar
2P
• Medosebni odnosi, tevegano spolno vedenje in varnost - Fani Čeh
2P
• Ne dovoli, da bi o tvojem telesu odločali drugi - Staša Kušar
2P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.12.2005 - 1.12.2005
Ljubljana
20.10.2005
2.1.2006 - 2.1.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.389,35 SIT
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Vloga učitelja pri oblikovanju zdravih prehranskih navad mladostnika
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 59
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh; o1 / 24 11 962 ; o1/ 24 11 968; fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji strokovno teoretičnih predmetov v srednjih šolah
Cilji: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z možnostmi medpredmetnega povezovanja in vključevanja prehranskih priporočil
v pouk posameznih strokovnoteoretičnih predmetov, seznanili se bodo z sodobnimi pristopi in aktualno vsebino s področja
varne in zdrave hrane. Usposobili se bodo za prepoznavanje motenj hranjenja pri mladostnikih in vlogo učitelja pri tem.
Predavatelji in teme:
• Vključevanje prehranskih priporočil v vsebine učnih načrtov - Fani Čeh
1P
• Poti do sprememb nezdravega vzorca prehranjevanja - Alenka Bašelj
3D
• Kaj pa E-ji? Lepo, okusno, obstojno. Tudi zdravo? - Sonja Krapež
1P
• Motnje hranjenja pri mladostnikih - Ana Ziherl
2P
• Več znanja o varni in zdravi hrani - manj bolezni - Fani Čeh
1P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
20.2.2006 - 15.3.2006
Ljubljana
28.10.2005
20.2.2006 - 15.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.352,27 SIT
Opombe: Program smo pripravili glede na pobude učiteljev v srednjih šolah.
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Vloga učiteljev pri preprečevanju odvisnosti (droge) pri mladostnikih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 60
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh; 01 24 11 962 ; fax.: 01 24 11 968; fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji in svetovalni delavci v srednjih šolah ter vzgojitelji v Dijaških domovih
Cilji: Seznanitev učiteljev z okoliščinami za razumevanje od prehoda nerabe, zlorabe in katere koli rabe drog ter učinkov drog
na mladostnike.
Predavatelji in teme:
• korenine zasvojenosti - čustva potrebujejo sodelovanje - Miha Kramli
2P
• govorimo o drogah, temeljna dejstva - Miha Kramli
1P
• vpliv in moč prijateljstva, kako z lastnim znanjem mimo droge - MIha Kramli
1P
• kaj lahko in kaj mora narediti učitelj, vzgojitelj - Fani Čeh
2P
• kdaj je lahko šola ogrožujoči in kdaj varovalni dejavnik za beg v odvisnosti - Fani Čeh
2P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.10.2005
1.2.2006 - 1.2.2006
Ljubljana
16.10.2005
12.2.2006 - 12.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.925,12 SIT
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Vzgoja za zdravje - otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 61
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh; 01/ 24 11 962 ; fax.: 24 11 968; fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vodilni in vofdstveni delavci, strokovni in svetovalni delavci , ki delajo na podorčju vzgoje, izobraževanja in
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
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Cilji: Spodbujanje zdravega načina življenja v šolskem in domskem okolju s poudarkom na preprečevanju zasvojenosti (droge)
in varne in odgovorne spolnosti mladostnikov s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Pomen medpredmetnega načrtovanja vzgoje za zdravje - Fani Čeh
1P
• Kaj moramo učitelji vedeti o spolnem vedenju mladih - Fani Čeh
2P
• Med mladostnikom in drogo, kaj lahko in kaj mora storiti učitelj - vzgojitelj - Fani Čeh
1D
• Kako z lastnim znanjem mimo droge (čustva potrebujejo sodelovanje) - Miha Kramli
4D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.10.2005
10.1.2006 - 10.1.2006
Maribor
16.10.2005
10.3.2006 - 10.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.110,15 SIT
PSD / 03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih gimnazijah / 01. Ekonomska gimnazija

Matura - ekonomija Aktualne gospodarske teme v SLO, EU in svetu - 2005/2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 62
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Ana Golob; 02 320 80 55; faks 02 332 67 07; ana.golob@zrss.si
Št. ur: 16 (v treh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji predmeta ekonomija in podjetništvo
Cilji: Izobraževanje omogoča učiteljem uspešno pripravo dijakov za maturo z vključevanjem aktualnih gospodarskih dogajanj v
pouk in s tem kakovostne odgovore na strukturirana in esejska vprašanja. Omogoča poznavanje in razumevanje razvoja
sodobnega tržnega gospodarstva, vrednotenje pomena in posledic tržne ekonomije pri uravnavanju dolgoročnega razvoja
sodobne družbe. Učitelji z obravnavo aktualnih ekonomskih vprašanj razvijajo sposobnosti dijakov za samostojno, kritično
presojo, sposobnosti odločanja, odgovornega ravnanja itd.
Predavatelji in teme:
• Spremembe na področju ekonomskih politik v Sloveniji - dr. Jože P. Damjan
4P
• Dileme javnih služb v Sloveniji - dr. Nevenka Hrovatin
4P
• Javna poraba in fiskalna politika - dr. Tine Stanovnik
4P
• Sodobni pogled na globalizacijo - dr. Marjan Svetličič
4P
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih, sodelovanje v razpravi
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
10.10.2005 - 31.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.399,70 SIT
PSD / 03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih gimnazijah / 02. Tehniška gimnazija

Matura - mehanika
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 63
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Peter Šterk; 031 844 550; peter.sterk@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: učitelji mehanike v tehniških gimnazijah ter učitelji mehanike na tehniških strojnih in tehniških gradbenih šolah
Cilji: Seznaniti učitelje s statističnimi podatki uspeha na maturi pri predmetu mehanika in s tipičnimi napakami, ki jih delajo
dijaki. Iskanje ukrepov za odpravo tipičnih napak. Uporaba izkušenj pri snovanju vprašanj in nalog za pripravo dijakov na maturo
in poklicno maturo. Izmenjava izkušenj pri izvajanju laboratorijskih vaj. Spremljanje strokovnih novosti na področju tehnike.
Predavatelji in teme:
• Analiza mature za predmet mehanika - mag. Jože Stropnik, mag. Roman Drole
4P
• Obratovanje cestnih predorov s poudarkom na požarni varnosti - dr. Jurij Modic
3P
• Uporaba programa OKVIR 2000 pri pouku mehanike - Maja Lorger
3D
• Tehnična zakonodaja in varnosti proizvodov v Evropi - Janez Dulc
6 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Hotel Smogavc, Slomškova ul. 4, 3214 Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.546,18 SIT
Opombe: Čas izvedbe: predvidoma 7. in 8.10.2005 in oktober 2006 Kraj izvedbe: Hotel Smogavc, Slomškova ul. 4, 3214 Zreče
PSD / 03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih gimnazijah / 02. Tehniška gimnazija

Maturitetna elektrotehnika II
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 64
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Drago Crnić; 031-615-605; drago.crnic@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta elektrotehnika na tehniških gimnazijah in predmeta osnove elektrotehnike na tehniških
šolah
Cilji: - seznanitev z rezultati maturitetnega izpita glede na vsebinsko spremenjeni PIK ELE 2005 - analiza izpitnih nalog,
pogostih napak in določitev ukrepov za izboljšanje rezultatov - seznanitev z rezultati notranjega dela izpita glede na novo
uvedene seminarske naloge - analiza seminarskih nalog - seznanitev z novostmi na področju elektrotehnike - posodobitev
strokovnega znanja - spoznati, analizirati in načrtovati projektno učno delo - evalvirati uspešnost projektnega učnega dela
Predavatelji in teme:
• Analiza izpitnih nalog in rezultatov - mag.Drago Crnić
3P
• Analiza seminarskih nalog in priprava izpitnih nalog za banko - Beti Vučko
3P
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• Numerični izračuni v elektromagnetiki - mag.Edi Bulić
• Spremembe učnega načrta za elektrotehniko - dr.Rudolf Babič
• Predstavitev učbenika za elektrotehniko - dr. Anton Rafael Sinigoj
• Inducirano električno polje - dr. Anton Rafael Sinigoj
• Projektno učno delo iz elektrotehnike - dr.Amand Papotnik
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
1.10.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.918,61 SIT

2P
1P
1R
3P
3P
Kraj izvedbe
Hotel Šmarješke Toplice

PSD / 03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih gimnazijah / 04. Umetniška gimnazija - glasbena smer

Harmonija na prehodu iz srednje na visoko stopnjo izobraževanja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 65
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Alenka Vitman; (01) 3005-162; alenka.vitman@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji strokovnega predmeta glasbeni stavek v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
Cilji: Seznanjanje in dogovor o prehodu iz srednje na visoko stopnjo izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Harmonija na prehodu iz srednje na visoko stopnjo izobraževanja - dr. Dušan Bavdek
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
30.9.2005 - 30.9.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.382,88 SIT

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 10

8 P,R

PSD / 03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih gimnazijah / 06. Umetniška gimnazija - plesna smer

Baletne korepeticije II
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 66
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Alenka Vitman; (01) 3005-162; alenka.vitman@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Korepetitorji in učitelji strokovnih predmetov na srednjih baletnih šolah.
Cilji: Poglabljanje znanja o izboru ustrezne glasbe za baletne vaje, o pomenu ritma in metruma pri plesu, o zahtevah pri
korepetiranju in o načinih sodelovanja med učitelji plesa in korepetitorji.
Predavatelji in teme:
• Ritem in metrum pri plesu - Jonathan Still
3 P,D
• Glasba za vaje pri drogu - Jonathan Still
1D
• Glasba za adagio - Jonathan Still
2 P,D
• Glasba za allegro - Jonathan Still
2 P,D
• Sporazumevanje v baletni dvorani - Jonathan Still
2P
• Vloga glasbe v baletni dvorani - Jonathan Still
6 P,D
• Analiza nastopov - Jonathan Still
6 P,D
• Priprava nastopov - Matej Selan
2D
Obveznosti: Nastop.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
24.10.2005 - 31.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.748,41 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

"Al dente" - Želite vedeti več o testeninah?
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Karin Starc; tel: 041 592 124, fax: 01 43 03 057; karin.starc@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji kuharstva in strežbe, živilske tehnologije, poznavanja blaga in drugih naravoslovnih predmetov na
srednjih ter višjih, strokovnih in poklicnih šolah, ter učitelji gospodinjstva na osnovnih š
Cilji: Udeležencem želimo predstaviti sodobni didaktični način poučevanja živil z uporabo audiovizualnih sredstev s pomočjo
multimedije, s katerimi bodo učitelji povečali dijakovo pozornost. Tak način je primeren za predstavitev tehnologije izdelave
testenin, kulture prehranjevanja, različnih postopkov kuhanja testenin, prikaz slastnih receptov, izboljšanje prepoznavnosti
proizvajalcev, vrst in oblik testenin ter pomen oznak na prodajni embalaži. Sodobni didaktični način tudi omogoča vsakemu
dijaku posebej, učenje s pomočjo multimedije. Udeleženci se bodo seznanili, kako pomembno je pozicioniranje i
Predavatelji in teme:
• Multimedijska učna ura na temo TESTENINE in TESTENINE V KUHINJI - Karin Starc
2D
• Pozicioniranje blaga na prodajnih policah na primeru testenin - Majda Kuzma
2D
• Kuhanje testenin s članom slovenske olimpijske kuharske reprezentance - Marko Cotič
3D
• "Al dente" Iz teorije v prakso - Karin Starc, Marko Cotič
1D
Obveznosti: Obvezna oprema je delovna halja zaradi upoštevanja HACCP sistema pri delu v kuhinji.
Pogoji:
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
20.10.2005 - 20.10.2005
Ljubljana
16.2.2006
23.3.2006 - 23.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.986,16 SIT
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Opombe:
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Klasično in elektronsko shranjevanje dokumentarnega gradiva
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Tatjana Prevodnik; 01 2 317 176 (tajnistvo sole), GSM 041 918 142; tatjanakosmrlj@hotmail.com
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učitelji strokovnoteoretničnih predmetov
Cilji: Osvežiti postopek shranjevanja dokumentarnega gradiva v skladu z novimi predpisi in se seznaniti se s prednostmi
elektronskega arhiviranja dokumento
Predavatelji in teme:
• Ureditev dokumentarnega gradiva pred oddajo v zbirko, klasični in sodobni nosilci shranjevanja podatkov, roki
8P
hranjenja posameznih vrst gradiva, odgovornost za arhivsko gradivo. - Mag. Vladimir Žumer
• Razlogi za vzpostavitev sistema za elektronsko arhiviranje in upravljanje dokumentov, strojna in programska
8D
oprema za elektronsko arhiviranje, prednosti digitalnega arhiviranja. - Meta Rot
Obveznosti:
Pogoji:
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
28.10.2005 - 27.1.2006
Ljubljana, Srednja upravno administrativna šola
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.305,72 SIT
Opombe:
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Seminar za učitelje praktičnega pouka v učnih podjetjih - nadaljevalni
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Mirijam Drešček; 03 425 47 03; mirijam.drescek@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: Mentorji učnih podjetij, profesorji strokovno teoretičnih predmetov, ki so opravili začetno usposabljanje
Cilji: Praktična usposobitev učiteljev učnih podjetij za ustanovitev, organizacijo in poslovanje učnih podjetij
Predavatelji in teme:
• A. Teamsko delo v učnem podjetju, komuniciranje in poslovni bonton, retorika v učnem podjetju - Mirijam Drešček
2D
• B. Delavnica : Finančno - računovodski sektor - mag. Tatjana Dolinšek, Irena Naraks
6D
• C. Mednarodni plačilni promet, carine in zunanja trgovina - Mateja Kapitler
2D
• D. Turizem : poslovanje v učnem podjetju - Janez Turnšek
2D
• E. Uporaba računalniških programov v učnem podjetju - Srečko Robek
4D
Obveznosti:
Pogoji:
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
8.12.2005 - 9.12.2005
Srednja ekonomska šola Celje
2.3.2006
15.4.2006 - 16.4.2006
Srednja ekonomska šola Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.461,98 SIT
Opombe:
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Seminar za učitelje praktičnega pouka v učnih podjetjih - začetni
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mirijam Drešček; 03 425 47 03; mirijam.drescek@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 32
Ciljna skupina: Mentorji učnih podjetij, profesorji strokovno teoretičnih predmetov
Cilji: Praktična usposobitev učiteljev učnih podjetij za ustanovitev, organizacijo in poslovanje učnih podjetij
Predavatelji in teme:
• Vloga učitelja v učnem podjetju - Mirijam Drešček
2D
• Centrala učnih podjetij Slovenije (CUPS) in registracija učnih podjetij - Viljana Brinovec
1D
• Tajništvo in kadrovski oddelek - mag. Tatjana Dolinšek
1D
• Poslovanje finančno računovodskega oddelka - mag. Tatjana Dolinšek, Irena Naraks
2D
• Marketing: poslovanje v učnem podjetju in oblikovanje kataloga - Janez Turnšek
2D
Obveznosti:
Pogoji:
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
17.10.2005 - 17.10.2005
Srednja ekonomska šola Celje
4.1.2006
17.2.2006 - 17.2.2006
Srednja ekonomska šola Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.857,19 SIT
Opombe:
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Skupinsko delo pri poučevanju ekonomskih predmetov
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Helena Fortič; tel.: 01 53 41 071, fax: 01 53 41 377; helena.fortic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji ekonomije in ekonomskih predmetov v programu Ekonomski tehnik, Ekonomski gimnaziji (in drugih
srednjih strokovnih šolah)
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z novostmi v didaktičnih pristopih pri poučevanju. Poudarek bo zlasti na pridobivanju veščine
vodenja in ocenjevanja različnih oblik skupinskega dela z dijaki.
Predavatelji in teme:
• Skupinsko delo: cilji, vodenje, organizacija dela - Melita Puklek Levpušček
1P
• Simulacije različnih oblik skupinskega dela - Melita Puklek Levpušček
6D
• Ocenjevanje skupinskega dela - Melita Puklek Levpušček
1D
Obveznosti:
Pogoji:
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.2.2006
24.3.2006 - 24.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.744,98 SIT
Opombe:
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

PRAVO
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Center za poslovno usposabljanje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12005
Št. točk: 1,5
Koordinator: Ivica Šinkovec; T: 01 5897 655, F: 01 5655 920; ivica.sinkovec@cpu.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: STROKOVNI DELAVCI, UČITELJI PREDMETA PRAVO
Cilji: Udeleženci programa: - poznajo aktualno zakonodajo RS na področju delovnega in statusnega prava; - poznajo
zakonodajo EU in njeno ustavo; - poznajo konkretne primere z rešitvami za posamezna najaktualnejša vprašanja povezana z
delovnim in statusnim pravom; - poznajo delovanje izvensodnih postopkov in arbitraže; - so sposobni samostojno slediti
aktualnim novostim na pravnem področju.
Predavatelji in teme:
• PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA ZA UČITELJE PREDMETA PRAVO - Stane Valič, s sodelavci
24 D
Obveznosti: Seminarska naloga - samostojna obravnava primera: udeleženci obdelajo konkretni primer iz prakse, podajo
mnenje ter opišejo možne rešitve.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.5.2005
10.10.2005 - 20.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.427,58 SIT
Opombe: predavavanje in obravnava študijskih primerov udeležencev: 18 ur samostojno delo - obravnava primera iz prakse: 6
ur
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 02. Elektotehnika in računalništvo

Akademija za upravljanje z računalniškimi omrežji I
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Darko Hribar Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Ob železnici 16 1000 Ljubljana; Tel.: 01 58 64
205; Fax: 01 54 22 238; darko.hribar@cpi.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji informatike, učitelji strokovnih predmetov v programu Elektrotehnik računalništva, računalniški
administratorji v osnovnih šolah
Cilji: Predstaviti strokovna znanja na področju računalniških omrežij z uporabo ekzaktne in kompleksne svetovne E-literature, ki
jo je v skladu z razvijajoče se tehnologijo oblikovala skupina svetovnih strokovnjakov in katero uporabljajo v več kot 150 državah
Pokazati različne metodologije za pripravo in izvedbo laboratorijskih vaj za računalniška omrežja izvedene s preko laboratorija,
ki se nahaja na neki oddaljeni lokaciji in tako omogoča izvedbo vaj večjemu številu šol omogočiti učiteljem pridobitev
mednarodno veljavnega certifikata
Predavatelji in teme:
• Uvod v omrežja - Andreja Vehovec
2D
• Značilnosti omrežij (topologija, omrežja LAN,WAN in VPN, propustnost, model OSI in TCP/IP) - Andreja Vehovec
3D
• Prenosni mediji - Andreja Vehovec
3D
• Testiranje prenosnih medijev - Andreja Vehovec
3D
• Naprave za povezovanje v omrežjih LAN in WAN - Andreja Vehovec
4D
• Značilnosti metode Ethernet - Andreja Vehovec
4D
• Tehnologije metode Ethernet - Andreja Vehovec
5D
Obveznosti: Opravljen preizkus znanja ali seminarska naloga
Pogoji: Poznavanje osnovnih pojmov s področja računalniških omrežij
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
10.11.2005 - 12.11.2005
Ljubljana
30.9.2005
2.3.2006 - 4.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.632,44 SIT
Opombe: Zaželjeno je znanje angleškega jezika
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 02. Elektotehnika in računalništvo
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Akademija za upravljanje z računalniškimi omrežji II
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Darko Hribar Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Ob železnici 16 1000 Ljubljana; Tel.: 01 58 64
205; Fax: 01 54 22 238; darko.hribar@cpi.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji informatike, učitelji strokovnih predmetov v programu Elektrotehnik računalništva, računalniški
administratorji v osnovnih šolah
Cilji: Predstaviti strokovna znanja na področju računalniških omrežij z uporabo ekzaktne in kompleksne svetovne E-literature, ki
jo je v skladu z razvijajoče se tehnologijo oblikovala skupina svetovnih strokovnjakov in katero uporabljajo v več kot 150 državah
Pokazati različne metodologije za pripravo in izvedbo laboratorijskih vaj za računalniška omrežja izvedene s preko laboratorija,
ki se nahaja na neki oddaljeni lokaciji in tako omogoča izvedbo vaj večjemu številu šol omogočiti učiteljem pridobitev
mednarodno veljavnega certifikata
Predavatelji in teme:
• Segmentacija omrežja, delovanje in značilni parametri preklopnih stikal, protokol Spanning-Tree - Andreja
4D
Vehovec
• Model TCPI/IP in naslavljanje IP - Andreja Vehovec
4D
• Usmerjevalni protokoli (RIP,OSPF,...) - Andreja Vehovec
4D
• Protokoli na transportni in aplikacijski plasti modela TCP/IP - Andreja Vehovec
4D
• Laboratorijsko delo - Andreja Vehovec
8 LV
Obveznosti: Opravljen preizkus znanja ali seminarska naloga
Pogoji: Zaželjeno je znanje angleškega jezika
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
17.11.2005 - 19.11.2005
Ljubljana
30.9.2005
20.4.2006 - 22.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.849,65 SIT
Opombe: Zaželjeno je znanje angleškega jezika
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 02. Elektotehnika in računalništvo

DIGITALNA OBDELAVA SIGNALOV V RAČUNALNIŠKO PODPRTEM LABORATORIJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, doc.; (01)5892-296; fax: (01)5892-233; slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: Učitelji predmetov s področja elektrotehnike, mehatronike, strojništva, računalništva in merilnih sistemov.
Cilji: Uvajanje strokovnih novosti s področja digitalnih merilnih sistemov in obdelave merskih podatkov podprto z didaktičnimi
priporočili za konkretno uvajanje k pouku.
Predavatelji in teme:
• Analogno in digitalno: digitalni in analogni signali, vhodi in izhodi, desetiško in dvojiško - dr. Slavko Kocijančič,
1D
Gregor Tarman
• Pretvorba analognih signalov v digitalne - AD: praktični primeri uporabe AD pretvornika, uporaba osebnega
računalnika v vlogi digitalnega osciloskopa, resolucija, izbira frekvence vzorčenja, periodični in neperiodični signali.
1D
- dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Digitalna obdelava signalov in njena uporaba v sodobni tehnologiji. Prednosti v primerjavi z izvedbami z
1P
analognimi vezji. Zgledi industrijskih rešitev. - dr. Savo Leonardis
• Matematični računalniški programi kot orodje za simulacije digitalne obdelave: seznanjanje s programom
MathCad, zapisi signalov, preprosta obdelava, grafično predstavljanje, pisanje komentarjev, pretvarjanje vzorčenih
1D
signalov v akustični signal, zapisi v pomnilnik... - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Vzorčeni signali v frekvenčnem prostoru: primeri uporabe Fourierjeve transformacije na vzorčenih signalih,
1D
praktični vidiki izbire frekvence vzorčenja in števila točk na frekvenčni spekter signala. - dr. Slavko Kocijančič,
Gregor Tarman
• Računalniške simulacije: Generacija signalov na računalniku, nadvzorčenje, kritično vzorčenje in podvzorčenje,
1D
spekter analognega in vzorčenega signala. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Detekcija jakosti signalov s srednjo, temensko in efektivno napetostjo (odvisno od narave signalov), določitev
jakosti na osnovi diskretnega Fourierjevega transforma - DFT. Povečevanje resolucije transforma in oknjenje nizov
1D
pred obdelavo z DFT. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Pretvorba digitalnih signalov v analogne - DA: praktični primeri uporabe DA pretvornika, primeri eksperimentov s
2D
kombinacijo AD in DA pretvornika. - dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Zahteve za sito pred AD pretvornikom, prevzorčenje vhodnega signala in izvajanje dela filtriranja v digitalni
1D
obdelavi, resolucija kvantizatorja in kvantizacijski šum, spekter kvantizacijskega šuma v odvisnosti od narave
signala in dinamika kvantizatorja. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Računalniška simulacija rekonstrukcije digitalno analogne pretvorbe: rekonstrukcijski impulzi in DA pretvornik, sito
na izhodu DA pretvornika, povečevanje vzorčne frekvence pred DA pretvornikom - interpolacija za zmanjšanje
1D
zahtev za sito po DA pretvorniku. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Analiza analognih sit v računalniško podprtem laboratoriju: uporaba AD in DA pretvornika pri analizi delovanja sit.
1D
- dr. Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Računalniške simulacije digitalnih sit tipa FIR: povprečevalnik, selektivno sito, pasovno sito; sita z oknenjem in
1D
detekcija signalov z ortogonalnima filtroma. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Direktna in inverzna Fourierjeva transformacija kot digitalno sito: praktičen primer filtriranja akustičnih signalov. 1D
dr.Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
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• Računalniške simulacije digitalnih sit tipa IIR: rekurzivno sito prvega reda; splošno načrtovanje za FIR in IIR ter
zgled merjenja zvočne jakosti v soglasju z različnimi predpisi. - dr. Savo Leonardis, mag. Janez Jamšek
• Računalniške simulacije generacije harmoničnih signalov na osnovi digitalnih resonatorjev in tabel. - dr. Savo
Leonardis, mag. Janez Jamšek
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Učitelj(ica)/profesor(ica) predmeta s področja naravoslovnih ali strokovno-tehniških predmetov.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.11.2005
9.12.2005 - 10.12.2005
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.036,34 SIT

1D
1D

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Sodobni trendi v gostinstvu
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 02002
Koordinator: Anica Justinek; tel.: 01 5864 212, fax: 01 54 22 045; anica.j@cpi. si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: učitelji praktičnega pouka
Cilji: posodobitve vnašanje trendov usklajevanje
Predavatelji in teme:
• Koraki pri postrežbi banketa- - Edo Kužner
• Postopki pri postrežbi vin - Jože Kamenšek
• Sestava menijev in pisanje meni kartic - Slava Zavodnik
• Usklajevanje vsebin z avtorjem učbenika - Alfred Polak
• Usklajevanje vsebin z avtorjem učbenika - Slava Zavodnik
Obveznosti: letne priprave
Pogoji: učitelji praktičnega pouka
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.277,47 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 24

3D
3D
3D
4D
3D

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Uporaba mesa, mesnih in mlečnih izdelkov drobnice
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Anica Justinek; tel.: 01 5864 212, fax: 01 54 22 045; anica.j@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji praktičnega pouka kuharstva
Cilji: Spoznati drobnico domače reje Spoznati meso drobnice kot senzorično in gastronomsko kakovostno in enakovredno
ostalim vrstam mesa
Predavatelji in teme:
• Vrste drobnicein uporabnost mesa drobnice v kulinariki - Jože Zalar
2P
• Izdelki iz mesa drobnice - Jože Zalar
1P
• Priprava jedi iz mesa drobnice - Jože Zalar,Anton Tušek
5D
• Mlečni izdelki - Irena Orešnik
2P
• Priprava jedi iz mlečnih izdelkov drobnice - Jože Zalar, Anton Tušek
4D
• Harmonija jedi in vin - Boris Lindič
2D
Obveznosti: Delovna obleka
Pogoji: učitelji praktičnega pouka kuharstva
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.785,52 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 04. Gradbeništvo in geodezija

Kalkulacije in poslovanje v gradbeništvu
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 224, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 8
Ciljna skupina: Učitelji kalkulacij, poslovanja, strokovnih predmetov gradbeništva in praktičnega pouka v programu gradbeni
tehnik
Cilji: Udeleženci bodo spoznali programe s področja kalkulacij in poslovanja v gradbeništvu ter možnosti uporabe v
pedagoškem procesu in pripravi projektnih nalog
Predavatelji in teme:
• Kalkulacije in poslovanja v gradbeništvu - Irena Posavec
1P
• Kalkulacije in poslovanja v gradbenistvu - Miran Škorjanc
1P
• Primeri uporabe v praksi - Milan Škorjanc
1D
• Primeri uporabe v praksi - Mišo Kneževič
1D
• Računalniški program za kalkulacije in poslovanje - Tomaž Turšič
2D
• Uporaba računalniških programov - Tomaž Turšič
2D
Obveznosti: seminarske naloge
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Pogoji: osnovne spretnosti uporabe računalnika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
28.10.2005
2.12.2005 - 2.12.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.930,30 SIT

Kraj izvedbe
Celje

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 04. Gradbeništvo in geodezija

Uporaba programa AMSES FRAME 2D v gradbeništvu
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 224, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 8
Ciljna skupina: Učitelji gradbene mehanike, strokovnih predmetov gradbeništva in praktičnega pouka v programu gradbeni
tehnik
Cilji: Predstavitev uporabe in uporaba računalniškega programa AMSES FRAME 2D pri pouku gradbene mehanike in
praktičnem pouku v programu gradbeni tehnik
Predavatelji in teme:
• Pouk gradbene mehanike in praktičnega pouka z uporabo računalnika - Marlenka Žolnir Petrič
4P
• Računalniški program AMSES FRAME 2D - predstavitev - Aleš Krajnc
4P
• Uporaba računalniškega programa AMSES FRAME 2D - Aleš Krajnc
4D
• Uporaba računalniškega programa AMSES FRAME 2D pri pouku - Marlenka Žolnir Petrič, Igor Kastelic
4D
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: uporaba računalnika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
10.3.2006 - 11.3.2006
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.860,60 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 04. Gradbeništvo in geodezija

Uporaba programa ARCHICAD v gradbeništvu
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 224, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 8
Ciljna skupina: Učitelji predmeta visoke zgradbe, strokovnih predmetov gradbeništva in praktičnega pouka v programu
gradbeni tehnik
Cilji: Predstavitev uporabe in uporaba računalniškega programea ARCHICAD v programu gradbeni tehnik
Predavatelji in teme:
• Praktični pouk v programu gradbeni tehnik - Irena Posavec
4P
• Predstavitev računalniškega programa ARCHICAD - Rok Vettorazziv, Gorazd Rajh
6P
• Uporaba računalniškega programa ARCHICAD - Igor Kastelic
7D
• Uporaba računalniškega programa ARCHICAD - primeri za pouk - Igor Kastelic
7D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: uporaba računalnika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
12.1.2006 - 14.1.2006
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 39.822,15 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Gojenje in varstvo gozdov
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Žnidarič, Majda Stopar; 01 58 64 238; fax: 01 54 22 045; helena.znidaric@cpi.si; majda.stopar@cpi.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učitelji strokovno teoretičnih predmetov v gozdarstvu in učitelji praktičnega pouka v gozdarstvu ter učitelji
splošnih predmetov v gozdarstvu
Cilji: Seznanitev z novostmi v gozdarski stroki na slovenski in evropski ravni.
Predavatelji in teme:
• Karantenski škodljivci in bolezni - Dušan Jurc, Igor Rener
5 TD
• Nova odkritja v Slovenskem prostoru na področju gozdne dendrologije - Robert Brus, Kristjan Jarni, Igor Rener
6 TD
• Novosti v slovenskih pogledih na gojenje gozdov in prenos znanja iz tujine v slovensko gojenje gozdov - Jurij
5 P,TD
Diaci
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
3.10.2005 - 30.5.2006
Postojna
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.878,48 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Novosti pri tehniki dela v gozdu
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Žnidarič, Majda Stopar; tel.: 01 58 64 238; fax: 01 54 22 045; helena.znidaric@cpi.si; majda.stopar@cpi.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 10
99
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Ciljna skupina: Učitelji strokovno teoretičnih predmetov v gozdarstvu in učitelji praktičnega pouka v gozdarstvu ter učitelji
splošnih predmetov v gozdarstvu
Cilji: Seznanitev z novostmi pri tehniki dela v gozdarstvu
Predavatelji in teme:
• Delo z motorno žago v gozdu. Delo s traktorjem v gozdu - Tomaž Ščuka, Jože Požar
• Strojna sečnja - Sebastjan Bajc, Marjan Černigoj
• Gojitvena dela v gozdu - Tomaž Ščuka, Franc Ivančič
• Hidravlični nakladalnik - Zdravko Ucin
• Ergonomija - Marjan Vadnu
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
3.10.2005 - 30.5.2006
Postojna
Najvišja dovoljena kotizacija: 35.408,16 SIT

6 TD
4 TD
4 TD
1 TD
1P

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Ekološko kmetovanje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, MIklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 15001
Št. točk: 0,5
Koordinator: majda filipič; 01.24 16 338; 01 24 16 351; majda.filipic@kgzs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji strokovnih predmetov poljedelstvo, sadjarstv,vinogradništvo, vrtnarstvo, živinoreja
Cilji: Seznanitev s stanjem in novostmi na področju ekološkega kmetovanja
Predavatelji in teme:
• novosti in stanje na področju ekološkega kmetovanja - Mitja Zupančič
2P
• ekološko kmetovanje v rastlinski pridelavi - Draga Zadravec
2P
• ekološko kmetovanje v živinoreji - Peter Pšaker
2P
• trženje ekoloških pridelkov - Stanko Jamnik
2P
Pogoji: programa se lahko udeležijo učitelji strokovnih predmetov, ki predavajo teme iz tega področja
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.825,65 SIT
Opombe: Literatura: Martina Bavec et. all.: Ekološko kmetijstvo
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Novosti na področju živinoreje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, MIklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 15001
Št. točk: 0,5
Koordinator: majda filipič; 01 24 16 338; 01 24 16 351; majda.filipic@kgzs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji strokovn predmetov živinoreja
Cilji: seznanitev z novostmi na področju živinoreje
Predavatelji in teme:
• novosti in stanje na področju živinoreje - Igor Tumpej
2P
• nitratna direktiva in njen vpliv na živinorejo - Peter Pšaker
3P
• sistem mlečnih kvot in vpliv na živinorejo - Uroš Zgonec
2P
• novosti pri premijskih pravicah za govedo in drobnico - Igor Tumpej
1P
Pogoji: programa se lahko udeležijo učitelji strokovnih predmetov živinoreja in ostalih, ki obravnavajo to področe
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Ptuj
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.404,50 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Novosti pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, MIklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 15001
Št. točk: 0,5
Koordinator: majda filipič; 012416338; majda.filipic@kgzs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov poljedeljstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo
Cilji: Seznanitev z novostmi na področju zakonodaje uporabe in varstva
Predavatelji in teme:
• seznanitev z pojavom nekaterih karantenskih bolezni n škodljivcev ter ukrepi za preperečevanje širjenja - Draga
3P
Zadravec
• dovoljena fitofarmacevstka sredstva- novosti - Jože Miklavc
2P
• novosti pri aplikaciji fitofarmacevtkih sredstev - Stane Klemenčič
2P
• novosti pri zakonodaji FFS v RS - Miro Mešl
1P
Pogoji: Programa se lahko udeležijo učitelji strokovnih predmetov s teh področij
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.392,53 SIT
Opombe: Literatura: www.furs.si
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PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

Tržna pridelava namiznih jabolk v Sloveniji
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, MIklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 15001
Koordinator: majda filipič; 01 24 16 338; 01 24 16 351; majda.filipic@kgzs.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Ciljna skupina: učitelji strokovnih predmetov sadjarstvo, ekonomika..
Cilji: seznanitev z sodobno pridelavo in trženjem namiznih jabolk v Sloveniji
Predavatelji in teme:
• priporočene vzgojne oblike in sistemi sajenja - Zlatka Gutman Kobal
• Priporočene sorte - Zlatka Gutman Kobal
• tehnologija pridelave od rezi do obiranja in skladiščenja v hladilnicah - Zlatka Gutman Kobal
• ekonimika pridelave - Andrej Soršak
• trženje in promocija - Andrej Soršak
• izvedba zimske rezi - Zlatka Gutman Kobal
• priprava jabolk za prodajo po kakovostnih standardih v hladilnicah - Zlatka Gutman Kobal
• degustacija tržno zanimivih sort - Andrej Soršak
Pogoji: programa se lahko udeležijo učitelji strokovnih predmetov, ki zajemajo to tematiko
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.662,56 SIT
Opombe: gradivo bo posredovano na predavanjih v obliki CD- ja

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 20

1P
1P
3P
2P
1P
4 TD
2 TD
2 TD

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 07. Lesarstvo in tapetništvo

Lepljenje lesa
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 02002
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 224, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji strokovno teoretičnih predmetov ter praktičnega pouka lesarstva
Cilji: Predstavitev novosti na področju lepljenja lesa in poglobitev teoretičnih osnov na tem področju
Predavatelji in teme:
• Vrsta in uporaba lepil za lepljenje lesa - Ivan Arnič
• Ugotavljanje upogibne trdnosti furnirane plošče - Ivan Arnič
• Visokofrekvenčno lepljenje - Milan Šernek
• Visokofrekvenčno lepljenje - Milan Šernek
• Priprava lepljenjcev in utrjevanje lepil - Franc Sedej
• Lepljenje furnirne plošče - Janez Šmelcer
Obveznosti: Seminarska naliganaloga
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.11.2005
25.11.2005 - 26.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.012,20 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 16

2P
3D
3P
3D
2P
3D

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 10. Promet in zveze

Luška logistika
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Metod Češarek; tel. 01/5864 254, fax. 01/5864 254; metod.cesarek@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji strokovnoteoretičnih predmetov v programu Prometni tehnik, Ladijski strojni tehnik in Plovbni tehnik
Cilji: Poglabljanje osnovnega znanja o luški logistiki s povdarkom na praktičnih primerih in ogledom dela v luki
Predavatelji in teme:
• Vloga carine ob prihodu in odhodu blaga z ladjami - Janko Strel
1P
• Podpora in storitve agenta pri prihodu in odhodu ladje - Danijel Germek
2P
• Vloga špediterja pri prekomorskem prevozu blaga - Gracijan Necmeskal
1P
• Izkoriščanje ladij - Albin Železnik
2P
• Ogled luke - Janko strel
1 TD
• Evalvacija dnevnega programa - Marijan tončić
1R
• Kontejnersko dvigalo-vrste pogonov in preizkus delovanja - Lucijan Favento
1P
• Kontejnersko dvigalo-Meritve pogona mačka - Andrej praprotnik
1D
• Kontejnersko dvigalo-zavorni sistemi - Lucijan Favento
1P
• Bivanje ladje v pristanišču-zbiranje dokumentacije - Danijel Germek
1D
• Draft Survey in izračuni tež - Valter Suban
1D
• Štetje in identifikacija tovora - Valter Suban
1D
• Razporejanje vozil na avto terminalu ter v garažni hiši - Valter Suban
1D
• Evalvacija seminarja ter potrditev nalog - Marijan Tončić
1R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.10.2005
13.10.2005 - 14.10.2005
Koper, Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.176,48 SIT
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PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 14. Strojništvo in metalurgija

Kakovost storitev
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Šibanc CPI ; 01/5864215, 01/5422045; marija.sibanc@cpi.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: UČITELJI STROKOVNIH PREDMETOV NA SREDNJIH ŠOLAH S POUDARKOM NA SREDNJIH STROJNIH
ŠOLAH
Cilji: POSODOBITEV ZNANJA KAKOVOSTI, PROCESNIH PRISTOPOV IZBOLJŠAV IN POSLOVNE ODLIČNOSTI S
POUDARKOM POVEZAV MED TEORIJO IN PRAKSO
Predavatelji in teme:
• Splošno o kakovosti, menedžment celovite kakovosti - mag. Silvo Lah
2P
• Družina standardov ISO 9000:2000 - mag. Silvo Lah
4D
• Poslovna odličnost, osnove kakovosti storitev - mag. Božidar Huč
2P
• orodja menedžmenta kakovosti - mag. Božidar Huč
4D
• Procesni pristop; reševanje problemov, stalno izboljševanje procesa - mag. Božidar Huč, mag. Silvo Lah
4D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
21.10.2005 - 11.11.2005
Novo mesto
30.9.2005
10.2.2006 - 26.5.2006
Novo mesto
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.853,87 SIT
Opombe: obvestilo s programom seminarja bo poslano prijavljenim kadnidatom najkasneje en teden pred izvedbo
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 14. Strojništvo in metalurgija

Varnost proizvodov v Evropi
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Šibanc CPI; 01/5864215, 01/5422045; marija.sibanc@cpi.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: UČITELJI SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL
Cilji: PRIDOBITEV NOVIH ZNANJ, VEDENJ IN RAZUMEVANJ S STRANI NOSILCEV IN IZOBRAŽEVANJA NA ŠIROKIH
STROKOVNIH PODROČJIH, KI OBRAVNAVAJO NASTAJANJE PROIZVODOV, ORGANIZACIJO PROIZVODNJE,
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN TRŽENJE PROIZVODOV
Predavatelji in teme:
• Sistem tehnične zakonodaje za proizvode - Janez Dulc
4P
• Harmonizirana tehnična zakonodaja - direktive novega pristopa - Janez Dulc
4P
• Vsebina Zakona o splošni varnosti proizvodov in razmerja do pravilnikov - Janez Dulc
4D
• vsebina, vloga in pomen zakonodaje iz področja varnosti in zdravja pri delu - Janez Dulc
4D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
21.10.2005 - 18.11.2005
Novo Mesto
30.9.2005
10.2.2006 - 26.5.2006
Novo mesto
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.161,48 SIT
Opombe: OBVESTILO S PROGRAMOM SEMINARJA BO POSLANO PRIJAVLJENIM KANDIDATOM NAJKASNEJE EN
TEDEN PRED IZVEDBO
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 14. Strojništvo in metalurgija

OZNAČEVANJE GRADIV PO STANDARDIH SIST
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Srečko Glodež; 02 2293600, 02 2518180; srecko.glodez@uni-mb.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji srednjih in poklicnih šol tehničnih usmeritev
Cilji: Spoznati in osvojiti najnovejša pravila označevanja gradiv po standardih SIST
Predavatelji in teme:
• Definicije in razvrstitev jekel - Srečko Glodež
• Označevanje jekel z osnovnimi znaki po SIST EN 10027-1 - Srečko Glodež
• Označevanje jekel s številkami po SISR EN 10027-2 - Nenad Gubeljak
• Označevanje železovih litin po SIST EN 1560 - Nenad Gubeljak
• Označevanje neželeznih kovin - Srečko Glodež
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.1.2006
3.3.2006 - 4.3.2006
Maribor
30.1.2006
10.3.2006 - 11.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.507,23 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 14. Strojništvo in metalurgija

PRAVILA TEHNIČNEGA RISANJA PO STANDARDIH SIST
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
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Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 24

1P
2P
2P
2P
1P

PSD – Posodobitveni programi

Št. programa: 23
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Srečko Glodež; 02 2293600, 02 2518180; srecko.glodez@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji srednjih in poklicnih šol tehničnih usmeritev
Cilji: Spoznati in osvojiti najnovejša pravila tehničnega risanja po standardih SIST
Predavatelji in teme:
• Splošno o standardih SIST - Nenad Gubeljak
• Pregled standardov SIST s področja tehničnega risanja - Srečko Glodež
• Splošna pravila tehničnega risanja po standardih SIST - Srečko Glodež
• Risanje strojnih elementov po standardih SISR - Nenad Gubeljak
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2005
13.1.2006 - 21.1.2006
Maribor
30.11.2005
3.2.2006 - 11.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.521,70 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 16

1P
1P
7 P,D
7 P,D

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 19. Živilstvo

Obikovanje dekoracij iz čokolade
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jelka Čop; tel.: 01 58 64 213, fax: 01 54 22 045; jelka.cop@cpi.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Učitelji praktičnega pouka slaščičarstva
Cilji: Udeleženci bodo spoznali profesionalne tehnike modeliranja čokolade, ki so na novo uvedene v izobraževalni program,
spoznavali metodiko poučevanja praktičnega pouka pri obdelavi čokoladnih mas, spoznavali profesionalne delovne in učne
pripomočke za obdelavo čokolade in njenih mas. Spoznavali bodo strokovnmo literaturo in samostojno oblikovali figure in
dekoracije iz čokolade in čokoladnih mas
Predavatelji in teme:
• Vrste in lastnosti čokolade za obdelovanje - Robert Oppeneder, Darinka Gostenčnik, Blanka Vombergar
2D
• Priprava čokoladnih modelirnih osnov - Robert Oppeneder, Darinka Gostenčnik, Blanka Vombergar
2D
• Profesionalne delovne tehnike pri obdelavi čokolade - Robert Oppeneder, Darinka Gostenčnik, Blanka Vombergar
2D
• Profesionalni delovni in učni pripomočki za obdelavo čokoladnih mas - Robert Oppeneder, Blanka Vombergar,
2D
Darinka Gostenčnik
• Načrtovanje modeliranja figur in dekoracij iz čokolade - Robert Oppeneder, Blanka Vombergar, Darinka
2D
Gostenčnik
• Oblikovanje čokoladnih motivov - Robert Oppeneder, Darinka Gostenčnik, Blanka Vombergar
12 D
• Izdelava izložbe čokoladnih motivov - Robert Oppeneder, Darinka Gostenčnik, Blanka Vombergar
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
2.11.2005 - 31.8.2006
Živilska Šola Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 80.841,05 SIT
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 19. Živilstvo

UVOD V MERJENJE IN KRMILJENJE Z RAČUNALNIKOM
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, doc.; (01)5892-296; fax: (01)5892-233; slavko.kocijančič@pef.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: Učitelji splošnih naravoslovnih predmetov na srednjih strokovnih šolah in strokovnih predmetov s področij
kemijske tehnologije, živilstva, kmetijstva, veterine, zdravstva, farmacije, itd.
Cilji: Uvajanje strokovnih novosti s področja računalniško podrte merilne tehnike na področju naravoslovnih in strokovnotehniških predmetov podprto z didaktičnimi priporočili za konkretno uvajanje k pouku.
Predavatelji in teme:
• Analogno in digitalno: digitalni in analogni signali, vhodi in izhodi, desetiško in dvojiško. - dr. Slavko Kocijančič,
1D
mag. Janez Jamšek
• Uporaba osebnega računalnika v vlogi digitalnega osciloskopa: umerjanje elektronskih merilnikov, izbira periode
vzorčenja, izbira območja na grafu, grafični in tekstovni načini predstavitve merskih podatkov. - dr. Slavko
2D
Kocijančič, mag. Janez Jamšek
• Obdelava merskih podatkov: regresija, Fourierjeva transformacija, izvoz merskih podatkov v elektronske
1D
preglednice (Excel). - dr. Slavko Kocijančič, mag. Janez Jamšek
• Pregled opreme za računalniško podprt laboratorij: vmesniki (Vernier, eProLab), elektronski merilniki, programska
1D
oprema. - dr. Slavko Kocijančič, mag. Janez Jamšek
• Primeri računalniško podprtih eksperimentov za posamezna strokovna področja - delo po področjih: kemija,
3D
zdravstvo, farmacija, živilstvo, gostinstvo, kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo... - mag. Marjanca Šteblaj, mag.
Andrej Šorgo
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Učitelj(ica)/profesor(ica) predmeta s področja naravoslovnih ali strokovno-tehniških predmetov.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
13.1.2006 - 13.1.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.205,80 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 01. Diferenciacija pouka
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Učna diferenciacija pri SLOVENŠČINI v 3. triletju OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 67
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Darinka Rosc Leskovec; (02) 88 39 273, (02) 88 39 276; darinka.rosc@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v 3. triletju OŠ
Cilji: Usposobiti učitelje za izvajanje fleksibilne in delne zunanje diferenciacije pri SL v 3. triletju OŠ - kaj, kako in koliko
diferencirati v skladu z UN, kako razvijati sporazumevalno zmožnost pri obravnavi neumetnostnih in umetnostnih besedil na treh
ravneh zahtevnosti, kako v skladu z UN načrtovati, preverjati in z enotnim preizkusom znanja in z enakimi pisnimi nalogami in
govornimi nastopi ocenjevati funkcionalne in izobraževalne cilje v razmerju, kot to predvideva UN.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje in priprava na pouk v pogojih učne diferenciacije - Martin Kramar
2P
• Učna diferenciacija pri obravnavi umetnostnih besedil - kaj, kako, koliko diferencirati, ocenjevanje - Igor Saksida
3P
• Učna diferenciacija pri obravnavi neumetnostnih besedil - razvijanje in vrednotenje sporaz. zmožnosti - Martina
3P
Križaj Ortar
• Besedilne vrste pri obravnavi neumetnostnih besedil v 3. triletju, kriteriji in opisniki - Simona Kranjc
2P
• Preizkusi znanja (testi), miselni procesi, taksonomija in ravni zahtevnosti - Vida Gomivnik Thuma
2D
• Priprava učnega sklopa na treh ravneh zahtevnosti - umetnostno besedilo - Miha Mohor
2D
• Priprava učnega sklopa na treh ravneh zahtevnosti - neumetnostno besedilo - Darinka Rosc Leskovec
2D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnicah - izbor besedil, sestavljanje nalog, vprašanj, navodil za pisne naloge in govorne nastope
za sprotno spremljanje ter za preverjanje in ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti.
Pogoji: Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
15.10.2005 - 1.12.2005
Bled
30.9.2005
15.10.2005 - 1.12.2005
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.916,36 SIT
Opombe: Učni načrt Slovenščina; Strmčnik, F., 1993, Učna diferenciacija in individualizacija v naši OŠ
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Menedžment razreda
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Razredniki, učitelji v osnovnih šolah.
Cilji: Namen programa je pojasniti povezanost menedžmenta razreda z učiteljevo uspešnostjo in dosežki učencev ter
predstaviti uporabne strategije za spopadanje z motečim vedenjem učencev med poukom. Prav tako se bodo udeleženci
spoznali z načrtovanjem plana upravljanja z razredom in posameznimi učenci.
Predavatelji in teme:
• Vloga učitelja in učenca pri menedžmentu razreda - Tatjana Vonta
4P
• Aktivnosti in strategije menedžmenta razreda - Tatjana Vonta
4 P,D
• Učinkovit menedžment razreda in njegov vpliv na klimo, organizacijo in dosežke učencev - Jelena Vidmar
4 P,D
• Tri komponente uspešnega menedžmenta razreda - Jelena Vidmar
4 P,D
• Identifikacija motečih vedenj učencev in strategije za njihovo reševanje - Tatjana Vonta
4 P,D
• Oblikovanje akcijskega načrta za menegment razreda - Jelena Vidmar
4D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
1.12.2005 - 20.12.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
17.10.2005
16.1.2006 - 31.1.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.070,28 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Skupno delo vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Program usposablja vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole za skupno delo. Udeleženci bodo spoznali
strategije in pogoje, ki omogočajo usklajeno delovanje obeh profesionalnih profilov. Program bo udeležence seznanil z
osnovnimi razlikami v razvojni in individualnih značilnostih šest in sedemletnikov ter njihovimi implikacijami v procesu
izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Pedagoške implikacije prehoda otrok v šolo - Tatjana Vonta
4 P,D
• Upoštevanje razvojnih in individualnih značilnosti šest in sedemletnikov v pogojih šole - Fanika Balič
6 P,D
• Principi in strategije usklajevanja med vzgojiteljico in učiteljico - Mateja Režek
4 P,D
• Timsko delo - Mateja Režek
4 P,D
• Načrtovanje in evalviranje vzgojno-izobraževalnega dela - Fanika Balič
3 P,D
• Vloga učiteljice in vzgojiteljice v šoli - Mateja Režek
3 P,D
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Št. izpeljav : 2

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
17.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
17.10.2005
1.2.2006 - 28.2.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.651,99 SIT

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Spodbujanje smiselnega učenja v osnovni šoli
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič ; 01/429 20 20; 01/429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznaniti strokovne delavce s sodobnimi doktrinami o vlogi učitelja v procesu vzgoje in izobraževanja s poudarkom na
pomenu visokih pričakovanj glede sposobnosti za učenje.
Predavatelji in teme:
• Vloga učitelja in vloga otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu - Sonja Rutar
8 P,D
• Spremljanje in opazovanje otrokovega učenja kot osnova za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 4 P,D
Damjana Jurman
• Pomen visokih pričakovanj za uspešen razvoj in učenje otrok - Sonja Rutar
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
1.1.2006 - 31.1.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.927,70 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

CELOSTNE METODE UČENJA IN POUČEVANJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Breda Kroflič, izr.prof.; (01)4293-200; fax: (01)5892-233; breda.kroflic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Razredni učitelji, predmetni učitelji, specialni in socialni pedagogi, svetovalni delavci OŠ.
Cilji: Uvajanje novosti v didaktičnih pristopih.
Predavatelji in teme:
• Socialno učenje, telesna aktivnost in zmanjševanje nasilja v VI procesu; Celostno poučevanje, teorija mnogotere
4D
inteligentnosti, spodbujanje sposobnosti čustvene inteligence; Obravnava učnih vsebin različnih področij s
celostnimi metodami učenja in poučevanja. - dr. Breda Kroflič, Vesna Geršak
• Celostne metode in ustvarjalno reševanje problemov, sodelovalno učenje; Gibanje sproščanje, umirjanje,
vizualizacija, spodbujanje slikovnega mišljenja pri pouku; Socialne gibalne ustvarjalne sprostitvene didaktične igre
4D
v povezavi z učnimi vsebinami. - dr. Breda Kroflič, Vesna Geršak
Obveznosti: Seminarska naloga - 2-3 mesečni projekt uvajanja celostnih metod, analiza odziva in učinki.
Pogoji: Primeren prostor za gibanje, oprema udeležencev za sproščeno gibanje.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.11.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
PeF Ljubljana
1.11.2005
1.12.2005 - 30.12.2005
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.632,15 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

DIDAKTIČNE NOVOSTI KURIKULOV V DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU DEVETLETNE
OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Barbara Sicherl-Kafol, doc.; (01)5892-288; barbara.kafol@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka iz Slovenije in zamejstva.
Cilji: Usposobiti udeležence za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pouka z vidika didaktičnih novosti predmetnih področij v
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in jih seznaniti z razvojnimi značilnostmi učencev v tem obdobju ter
specifiko timskega dela.
Predavatelji in teme:
• Timsko načrtovanje - dr. Alenka Polak
4P
• Razvojne značilnosti učencev v drugem triletju - dr. Marjanca Pergar Kuščer
4P
• SKLOP A: Didaktične novosti pri poučevanju slovenščine (izbirno), matematike (izbirno), naravoslovja in tehnike
(izbirno), družbe (izbirno) - dr. Milena Mileva Blažić, dr. Tatjana Hodnik-Čadež, dr. Dušan Krnel, dr. Darja Skribe8D
Dimec, dr. Maja Umek, mag. Irena Hergan
• SKLOP B: Didaktične novosti pri poučevanju angleščine (izbirno), likovne vzgoje (izbirno), športne vzgoje
8D
(izbirno), glasbene vzgoje (izbirno) - dr. Breda Kroflič, dr. Tonka Tacol, mag. Soča Fidler, mag. Mateja Dagarin
Fojkar, dr. Vesna Štemberger
Obveznosti: Udeležba na uvodnem predavanju in dveh delavnicah.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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15.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.786,32 SIT
Opombe: Uvodni predavanji bosta potekali za vse udeležence v skupnem obsegu 8 pedagoških ur. V nadaljevanju udeleženci
izberejo dve izbirni delavnici iz sklopov A in B (lahko tudi le iz enega sklopa) v skupnem obsegu 16 pedagoških ur.
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

GLEDALIŠČE V RAZREDU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: red.prof. Edvard Majaron, spec.; (01)5892-229, 5892-246; fax: (01)5347-997; edvard.majaron@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka, učitelji slovenščine, učitelji izbirnega predmeta gledališki klub, mentorji gledališčih in
lutkovnih skupin.
Cilji: Gledališko-lutkovno ustvarjanje približati z aktivno gledališko vzgojo. Didaktika učenja in poučevanja z umetnostjo in skozi
umetnost - spoznavanje kreativnih metod z aktivnim sodelovanjem.
Predavatelji in teme:
• Gledališče kot oblika komunikacije, bistvena razlika med gledališko in lutkovno metaforo - red.prof. Edvard
2P
Majaron
• Aktivna gledališka vzgoja in klasični dramski krožek (primerjava) - mag. Helena Korošec
2P
• Izhodišča aktivne gledališke vzgoje: možnosti vizualnega, neverbalnega gledališča, neverbalna komunikacija;
dramske improvizacije in izrazna sredstva gledališča; igralec in lutka na odru... - red.prof. Edvard Majaron, mag.
12 D
Helena Korošec
Obveznosti: Izvedba ure v razredu po opravljenem seminarju.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.12.2005
1.5.2006 - 30.5.2006
PeF Ljubljana
15.12.2005
1.5.2006 - 30.5.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.412,91 SIT
Opombe: Seminar je razdeljen na predavanja in delavnice, na katerih je tudi težišče dela. Seznam literature bodo udeleženci
dobili na seminarju.
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Pogoji in metode uspešnega učenja v skupinah
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: profesorji in profesorice različnih predmetov v srednji šoli
Cilji: Seznaniti profesorje in profesorice v srednjih šolah z uspešnimi metodami in pogoji učenja v skupinah (sodelovalno
učenje), ter jih usposobiti za uporabo nekaterih metod pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Pogoji uspešnega učenja v skupinah - Cirila Peklaj
2 P,D
• Strukturni pristop k učenju v skupinah - Cirila Peklaj
2P
• Metode skupinskega učenja za doseganje različnih učnih ciljev - Cirila Peklaj
4 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: profesorji in profesorice različnih predmetov v srednji šoli
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
14.1.2006 - 14.1.2006
predvidoma Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.607,32 SIT
Opombe: Literatura: Peklja, Cirila s sodelavkami (2001): Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve, Ljubljana: DZS
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Sodelovalno učenje v osnovni šoli
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice razredne in predmetne stopnje v osnovni šoli
Cilji: seznaniti udeležence s teorijo in metodami sodelovalnega učenja ter jih usposobiti za uporabo teh metod pri pouku
Predavatelji in teme:
• Strukturni pristop k sodelovalnemu učenju - Cirila Peklaj
2 P,D
• Delo v skupinah - Cirila Peklaj
4 P,D
• Skupinska soodvisnost in posameznikova odgovornost - Cirila Peklaj
2P
• Izkušnje s sodelovalnim učenjem - Mira Sevšek, Zdenka Vidmar
3 P,D
• Nastopi - uporaba metod sodelovalnega učenja po lastni izbiri - Cirila Peklaj, Zdenka Vidmar, Mira Sevšek
2N
• Učenje sodelovalnih veščin - Cirila Peklaj
3 P,D
• Strukture pri sodelovalnem učenju - Cirila Peklaj, Mira Sevšek, Zdenka Vidmar
8 P,D
Obveznosti: Seminar se zaključi z izvedbo nastopa, pri katerem učitelj oz. učiteljica uporabi metode sodelovalnega učenja po
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lastni izbiri.
Pogoji: učitelji in učiteljice razredne in predmetne stopnje v osnovni šoli
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
27.8.2005
10.9.2005 - 15.10.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.432,36 SIT

Kraj izvedbe
predvidoma Maribor

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Metode in tehnike v projektni nalogi pri tehniki in tehnologiji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 68
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Franko Florjančič; 02 3208 071; 02 3326 707; franko.florjancic@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji tehnike in tehnologije v osnovni šoli
Cilji: Učitelji spoznajo različne možnosti, ki jih omogoča projektna naloga, najpogostejše in najprimernejše metode in tehnike
ustvarjalnega procesa na konkretnem primeru. Načrtujejo in izpeljejo projektno nalogo za izdelavo predmeta ter ob tem
spoznajo in uporabijo nekatera nova gradiva, primerna za delo učencev.
Predavatelji in teme:
• Uvod - Franko Florjančič
1P
• Struktura projektov v praksi in projektna naloga pri pouku tehnike in tehnologije - dr. Amand Papotnik
2P
• Tehnike in metode ustvarjalnega mišljenja - dr. Amand Papotnik, Franko Florjančič
6D
• Možnosti razvijanja ustvarjalnosti v projektni nalogi pri pouku - dr. Amand Papotnik
2P
• Izvedba primera projektne naloge - Igor Hostnik
10 D
• Vrednotenje izvedene projektne naloge in odkrivanje novih možnosti - Franko Florjančič
2D
• Zaključek seminarja - Franko Florjančič
1R
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
2.12.2005 - 10.12.2005
Maribor
30.9.2005
20.1.2006 - 28.1.2006
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.986,43 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno
učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Uspešno timsko poučevanje in učenje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 69
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Fani Nolimal; 01 3005 177; 01 3005 191
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učiteljice in vzgojiteljice, ki poučujejo ali se pripravljajo na poučevanje v prvem triletju osnovne šole
Cilji: - Spoznali bodo aktualne izide raziskav o timskem poučevanju v prvem razredu 9-letke. - Na podlagi evidentiranih
dejavnikov timske uspešnosti bodo globalno analizirali lastno uspešnost dela v timu in pri neposrednem timskem poučevanju in
učenju. - Izkušenjsko bodo spoznali raznolike modele timskega poučevanja in primerjali njihovo učinkovitost. - Sooblikovali bodo
konkretna didaktična priporočila za učinkovito timsko poučevanje in učenje.
Predavatelji in teme:
• Dejavniki timske uspešnosti v teoriji in praksi - dr. Fani Nolimal
4 P,D
• Modeli timskega poučevanja in učenja - dr. Fani Nolimal
4 P,D
• Primeri timskega poučevanja in učenja - Učitelji praktiki
4 N,R
• Priporočila in usmeritve - Učitelji praktiki
4D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
9.12.2005 - 10.12.2005
Hoteli Krka
31.10.2005
14.4.2006 - 15.4.2006
Terme Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.471,84 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 04. Kurikularne novosti v poklicnem in strokovnem
izobraževanju

Prenova izobraževalnih programov na biotehniških področjih
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jelka ČOP; tel.: 01 58 64 213, fax: 01 54 22 045; jelka.cop@cpi.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo v prenovljenih programih
Cilji: Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti, ki jih prinašajo nova izhodišča s poudarkom na medpredmetnem povezovanju,
projektnem delu in odprtem kurikulu.
Predavatelji in teme:
• Trendi in novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju - Jelka Čop
1P
• Metodika izdelave projektne naloge in timsko delo - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
• Načini iskanja idej, literature in podatkov, načini in uporaba različnih tehnik - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
• Zbiranje in obdelava podatkov - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
• Preverjanje hipotez, ciljev in metod dela - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
• Pisanje projektne naloge s pomočjo urejevalnika besedila - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
• Predstavitev projektne naloge - Mojca Gorjan, Nežka Bajt
3D
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• Povezovanje znanja in odprti kurikul - Jelka Čop, Helena Žnidarič
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.9.2005
10.10.2005 - 31.8.2006
30.9.2005
10.10.2005 - 31.8.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.777,68 SIT

5D
Kraj izvedbe
Kranj
Maribor

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 05. Medpredmetno povezovanje

MODELI PROJEKTNEGA UČENJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: ddr. Jožica Bezjak, doc.; (01)5892-236; fax: (01)5347-997; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si, stanislav.avsec@pef.unilj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji splošnih in tehničnih gimnazij ter predavatelji drugih izobraževalnih programov.
Cilji: Udeleženci se seznanijo z novostmi na področju sodobne inženirske pedagogike in inženirske pedagogike praktikuma v
obliki projektnega učnega dela s poudarkom na uporabi multimedija pri pouku. Prikazano bo projektno delo v medpredmetnih
povezavah predvsem pri laboratorijskih vajah in drugih dejavnostih, in sicer strokovnih ekskurzijah, terenskem delu,
raziskovalnih taborih, itd.
Predavatelji in teme:
• Sodobna inženirska pedagogika v evropskih kurikulumih, osnove projektnega učnega dela, medpredmetno
8 P,D
povezovanje - projekti v obliki medpredmetnega povezovanja - ddr. Jožica Bezjak, Stanislav Avsec
• Sodobni inženirski praktikum - idejna zasnova, makro in mikro priprava, izvedba projekta s poudarkom na varnem
8 P,D
delu in evalvacija s pomočjo multimedijske tehnologije - ddr. Jožica Bezjak, Uroš Zavodnik, Ivo Kurnjek
• TV-trening - predstavitev projektnih nalog - ddr. Jožica Bezjak, Marjan Hočevar
8D
Obveznosti: Predstavitev projektnega dela na TV-treningu.
Pogoji: Gl. ciljno skupino
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 40.891,32 SIT
Opombe: Za program je bilo veliko zanimanja že v preteklih letih, vendar program ni bil izbran.
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 05. Medpredmetno povezovanje

Do medpredmetnosti drugače
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 70
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Sandra Mršnik; 05 6100 610; sandra.mrsnik@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji razrednega pouka drugega triletja
Cilji: Udeleženci bodo ob izvajanju konkretnih dejavnosti (v katerih se skrivajo spoznavni postopki), preko lastne izkušnje uvideli
možnost za udejanjanje enega od načinov medpredmetnosti. Senzibilizirali se bodo za pomen in vlogo spoznavnih postopkov
(npr. opazovanja, primerjanja, razvrščanja) ter spretnosti in veščin v procesu učenja in ob tem spregledali pomen poti za
doseganje ciljev. Ob študiju primera bodo uvideli povezave med spoznavnimi postopki ter kakovostjo spoznanja. Uporabili bodo
spoznavne postopke, spretnosti in veščine kot izhodišče za medpredmetnost in življenjskost pouka.
Predavatelji in teme:
• Opazovanje pri naravoslovju - mag. Andreja Bačnik
2D
• Opazovanje pri športni vzgoji - Nives Markun Puhan
2D
• Opazovanje besedila - Sandra Mršnik
2D
• Spoznavni postopki, spretnost in veščine kot povezovalni dejavnik znanja (1. del) - Vladimir Milekšič
2P
• Primerjanje in razvrščanje pri naravoslovju - mag. Andreja Bačnik
2D
• Primerjanje in razvrščanje pri športni vzgoji - Nives Markun Puhan
2D
• Primerjanje in razvrščanje besedil - Sandra Mršnik
2D
• Spoznavni postopki, spretnosti in veščine kot povezovalni dejavnik znanja (2. del) - Vladimir Milekšič
2P
• Oblikovanje konkretnega primera-uporaba spoznavnih postopkov, spretnosti in veščin kot izhodišče za
8D
medpredmetnost in življenjskost pouka - mag. Andreja Bačnik, Vladimir Milekšič, Sandra Mršnik, Nives Markun
Puhan
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
8.12.2005 - 10.12.2005
Debeli rtič
15.10.2005
13.4.2006 - 15.4.2006
Debeli rtič
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.146,33 SIT
Opombe: Več avtorjev. (2005). Modeli poučevanja in učenja. Od opazovanja do znanja, od znanja h kompetencam- zbornik
prispevkov. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkus iz angleščine v 9. razredu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 71
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Barbara Lesničar; 02 320 80 62; 02 332 67 07; barbara.lesnicar@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
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Št. udeležencev: 30
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Ciljna skupina: UČITELJI ANGLEŠČINE V 9. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Cilji: Cilj programa je učiteljem predstaviti vsebino preizkusa, način reševanja nalog in jih usposobiti za vrednotenje nalog s
povdarkom na vrednotenju vodenega spisa s pomočjo kriterijev in opisnikov.
Predavatelji in teme:
• struktura nacionalnega preizkusa - Barbara Lesničar
2P
• usposabljanje za vrednotenje nalog nacionalnega preizkusa - Darinka Šaubah Kovič
6D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.2.2006 - 3.2.2006
MARIBOR
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.182,73 SIT
Opombe: prijavnice pošljite koordinatorici programa na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000
Maribor
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkus znanja - slovenščina v drugem triletju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 72
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Vida Gomivnik Thuma; 01 3005 179; 01 3005 199; vida.gomivnik@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: učitelji slovenščine v drugem triletju OŠ
Cilji: Seznaniti učitelje z izhodišči in zasnovo nacionalnih preikusov znanja pri slovenščini v devetletni OŠ s poudakom na
drugem triletju, ozavestiti postopek priprave na govorni nastop in na vrednotenje govornega nastopa v skladu s kriteriji,
usposobiti učitelje za pripravo vsebinsko, taksonomsko in oblikovno ustrezih nalog za pisno preverjanje znanja ob
neumetnostnem besedilu ter za oblikovanje navodil in točkovnika za vrednotenje nalog, pripraviti učitelje na vrednotenje pisnih
nalog v nacionalnih preizkusih znanja v skladu z navodili za vrednotenje in s točkovnikom.
Predavatelji in teme:
• Namen in zasnova nacionalnih preizkusov znanja ter govorni nastopi v 2. triletju - Igor Saksida
3D
• Učiteljev govor - Katarina Podbevšek
2P
• Uporaba lutke pri obravnavi umetnostnega besedila oziroma pri pripravi govornega nastopa - Edi Majaron
2D
• Obravnava neumetnostnih besedil v drugem triletju - Simona Kranjc
2P
• Izbira neumetnostnega besedila, cilji učnega načrta in naloge objektivnega tipa - Darinka Rosc Leskovec
1P
• Taksonomija, kriteriji in opisniki - Vida Gomivnik Thuma
1P
• Priprava nalog in navodil za vrednotenje - Mateja Zukanovič, Darinka Rosc Leskovec, Vida Gomivnik Thuma
3D
• Vrednotenje NPZ - Mateja Zukanovič
2D
Obveznosti: Udeleženci seminarja naj s seboj prinesejo učni načrt za slovenščino, vodnik preizkusov znanja za slovenščino (2.
triletje) in neumetnostno besedilo, ustrezno za pisno preverjanje znanja.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
2.11.2005 - 30.11.2005
Bled
30.9.2005
1.12.2005 - 20.12.2005
Zreče
30.9.2005
2.1.2006 - 31.1.2006
Bled
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.038,36 SIT
Opombe: Vodnik je objavljen na spletni strani RIC-a: http://www.ric.si
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkus znanja iz angleščine v 6. razredu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 73
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Barbara Lesničar; 02 320 80 62; 02 332 67 07; barbara.lesnicar@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji angleščine, ki poučujejo v 6. razredu osnovne šole
Cilji: cilj usposabljanja je seznaniti učitelje s vsebino preizkusa, načinom reševanja nalog in načinom vrednotenja preizkusa.
Predavatelji in teme:
• struktura nacionalnega preizkusa - Jelka Čeligoj
4P
• vrednotenje nalog - Majda Lukan, Barbara Lesničar
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
4.2.2006 - 4.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.997,11 SIT
Opombe: prijavnice pošljite koordinatorici seminarja na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000
Maribor
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkus znanja iz madžarščine kot materinščine ob koncu 9. razreda
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 74
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mária Pisnjak; 02 539 1170 in 02 578 8651, fax: 02 539 1171; maria.pisnjak@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji madžarščine
Cilji: Priprava učiteljev na preizkus znanja ob koncu 9. razreda. Predstavljena bodo izhodišča in zasnova pisnega dela
nacionalnih preizkusov znanja ter priprava, izvedba in vrednotenje ustnega dela.
Predavatelji in teme:
• Nacionalni preizkusi znanja - uvod - Mária Pisnjak
1P
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• Razvijanje bralnega razumevanja učencev - dr. Ágnes Szabó Antalné
• Razvijanje govornega sporočanja - dr. Ágnes Szabó Antalné
• Tipi nalog pisnega dela NPZ, izbor besedil - Mária Pisnjak
• Ustni del NPZ, vrednotenje - Zita Lebar Nedelko
Pogoji: aktivna udeležba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.9.2005
15.10.2005 - 30.11.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.453,01 SIT

4D
3D
4D
4D
Kraj izvedbe
Lendava

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkusi znanja - slovenščina, 3. triletje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 75
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Darinka Rosc Leskovec; (02) 88 39 273, (02) 88 39 276; darinka.rosc@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v tretjem triletju OŠ.
Cilji: Priprava učiteljev na NPZ ob zaključku 9-letne OŠ - seznanitev z izhodišči in zasnovo NPZ pri slovenščini, usposabljanje
za razvijanje in vrednotenje sporazumevalne zmožnosti pri obravnavi neumetnostnih in umetnostnih besedil, izbira za PZ
ustreznih besedil po UN predvidenih besedilnih vrst in poznavanje njihovih značilnosti, priprava na govorni nastop in pisno
nalogo tvorjenja, kriteriji in opisniki, usposabljanje za pripravo enotnih preizkusov znanja /testov/ z besedilom kot izhodiščem in
v skladu z UN po zahtevnosti diferenciranih nalog objektivnega tipa za pouk in preverjanje z NPZ.
Predavatelji in teme:
• Nacionalni preizkusi znanja pri slovenščini - Igor Saksida
1P
• Priprava in vrednotenje govornega nastopa, povezanega z umetnostnim besedilom; nivojski pouk - Igor Saksida
2P
• Priprava in vrednotenje govornega nastopa, povezanega z neumetnostnim besedilom; besedilne vrste - Simona
2P
Kranjc
• Govorni nastop in fonetika besedila, učiteljev govor - Katarina Podbevšek
3P
• Tipi nalog in ustreznost njihove uporabe za preverjanje ciljev/standardov iz UN; ravni znanja - Darinka Rosc
1P
Leskovec
• Priprava nalog in navodil za vrednotenje - neumetnostno besedilo - Darinka Rosc Leskovec
3D
• Priprava nalog in navodil za vrednotenje - umetnostno besedilo - Vida Gomivnik Thuma
3D
• Miselni procesi, ki jih vzpodbujajo naloge za PZ, taksonomija; kriteriji in opisniki - Vida Gomivnik Thuma
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnicah - ocenjevanje po kriterijih in opisnikih (videoposnetki govornih nastopov, pisne
naloge tvorjenja), priprava preizkusov znanja objektivnega tipa.
Pogoji: Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 30.10.2005
Bled
30.9.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.379,86 SIT
Opombe: Učni načrt Slovenščina, Vodnik po nacionalnih preizkusih znanja Slovenščina (spletna stran RIC: http://www.ric.si)
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preizkusi znanja iz matematike ob koncu tretjega obdobja devetletke
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 76
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Nada Marčić; 01 23 63 118; 01 23 63 150; nada.marcic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 27
Ciljna skupina: Učitelji matematike v tretjem triletju devetletke
Cilji: Spopolnjevanje učiteljev za zunanje preverjanje znanja s poudarkom na zakonodaji s tega področja, razločevanju med cilji
pouka matematike in standardi znanja, ravnjo in kakovostjo znanja, taksonomskimi kategorijami in postopki priprave in
vrednotenju pisnih nalog.
Predavatelji in teme:
• Cilji pouka matematike v devetletki - dr. Amalija Žakelj
2P
• Standardi znanja in taksonomske ravni - dr. Amalija Žakelj
2P
• NPZ v luči zakonodaje - Nada Marčić
4D
• Struktura preizkusov znanja - Nada Marčić
2P
• Priprava preizkusov znanja - Sonja Kosič
4D
• Vrednotenje pisnih nalog - Nevenka Dušak
2R
Obveznosti: /
Pogoji: /
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
2.12.2005 - 3.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.074,99 SIT
Opombe: /
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preskusi znanja - geografija - ekskurzija s terenskim delom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 77
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Karmen Cunder; 2363103; karmen.cunder@zrss.si
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji geografije v OŠ
Cilji: ekskurzija s terenskim delom je vključena v nacionalni preskus iz geografije, in sicer predstavlja 20 % ocene nacionalnega
preskusa; cilj seminarja je priprava načrta za ekskurzijo in terensko delo ter spoznavanje pravil načrtovanja, izvajanja in
ocenjevanja ekskurzije s terenskim delom
Predavatelji in teme:
• Organizacija dela z učenci - Karmen Cunder
4P
• Primeri načrtovanja in izvedbe ekskurzij s terenskim delom - Karmen Kolnik Kolenc
4H
• Primeri ocenjevanja vaj na ekskurziji s terenskim delom - Karmen Cunder
4D
• Analiza izvedbe terenskega dela - Karmen Kolenc Kolnik
2D
• Analiza meril ocenjevanja terenskega dela na primeru rešenih nalog učencev - Karmen Kolenc Kolnik
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2006
10.3.2006 - 11.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.942,00 SIT
Opombe: Literatura: Brinovec, S. idr. (1992): Terensko delo, Zavod RS za šolstvo in šport, Ljubljana; Prosen, M. (1991):
Orientacija, Math, Ljubljana; Cunder, K. idr. (2002): Geografske učne poti: terensko delo in ekskurzije pri pouku geografije v
srednjih šolah, ZRSŠ, Ljubljana
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 06. Nacionalni preizkusi znanja v 9-letni OŠ

Nacionalni preskusi znanja - geografija v tretjem triletju - pisni testi znanj
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 78
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Karmen Cunder; 2363103; karmen.cunder@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji geografije v OŠ
Cilji: Z nacionalnimi preskusi se uvaja zunanje ocenjevanje znanja s pisnimi testi ? učiteljem želimo prikazati pravila
sestavljanja pisnih testov znanj in njihovega ocenjevanja, da bodo lahko tudi z načini pisnega ocenjevanja znanja učence
pripravili na nacionalni preskus
Predavatelji in teme:
• Pravila sestavljanja testov znanj - Karmen Cunder
2P
• tipi nalog v testih znanj in priprava primerov nalog objektivnega tipa - Karmen Cunder
4D
• Pomen taksonomije znanj pri sestavljanju testnih vprašanj - Karmen Kolnik Kolenc
4P
• Pravila vrednotenja nalog v testih znanj in ostale zakonitosti ocenjevanja pisnih testov znanj - karmen Kolnik
4D
Kolenc
• Analiza nalog nacionalnega preskusa s predstavljenimi primeri nalog - Karmen Cunder
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.12.2005
3.2.2006 - 4.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.537,40 SIT
Opombe: Udeleženci naj pregledaji vodnik po nacionalnih preizkusih znanja (http://www.ric.si)
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi v programih zdravstva, farmacije in
kozmetike
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Jelka Drobne ; 01 5864 219, 01 542 20 45; jelka.drobne@cpi.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v programih
zdravstva, farmacije in kozmetike, pri katerih bodo kandidati opravljali 4. predmet poklicne
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji, pri katerih bodo kandidati opravljali 4. predmet
poklicne mature Ocenjevanje projektnega dela
Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mirjana Kovač
3P
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature ( KZ; PIK; Priporočila) - Breda Zupanc
2P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Mirjana Kovač, Breda Zupanc
5D
• Ocenjevanje projektnega dela - Mirjana Kovač, Breda Zupanc
5D
• zaključek delavnice - Mirjana Kovač, Breda Zupanc
1D
Pogoji: Udeleženci morajo prinesti s seboj veljavni katalog znanj za praktični pouk in veljavni predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Lljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 20.513,24 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi v programih s področja gradbeništva
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 219, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 8
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati
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lahko opravljali 4. predmet poklicne mature v programih gradbeni tehnik
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela in ocenjevanja projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji -mentorji, pri
katerih bodo kandidati lahko opravljali 4. predmet poklicne mature v programih gradbeni tehnik
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - Irena Bahovec
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse - Majda Pregl
1P
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature - Breda Zupanc
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Igor Leban, Mirjana Kovač
10 D
• Zaključek delavnice - ugotovitve in dileme - Igor Leban
1D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljaven katalog znanj za praktični pouk in veljavni predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 30.8.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 28.019,54 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi za programe lesarski tehnik
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Igor Leban; tel.: 01 58 64 224, fax: 01 54 22 045; igor.leban@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov, pri katerih bodo kandidati lahko opravljali 4.
predmet poklicne mature v programihlesarskih tehnik
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela in ocenjevanja projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelj- mentorji, pri
katerih bodo kandidati lahko opravljali 4. predmet poklicne mature v programih gradbeni tehnik
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - Irena Bahovec
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse - Irena Leban
1P
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature - Breda Zupanc
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Igor Leban, Mirjana Kovač
10 D
• Zaključek delavnice - ugotovitve in dileme - Igor Leban
1D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni predmetni izpitni katalog za 4. predmet poklicne mature
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.679,70 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela za področje kemije in optike
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Simona Kodra Kadunc; 01 58 64 214, fax: 01 54 22 045; simona.kadunc@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati
lahko opravljali 4. predmet poklicne mature s področja kemije in optike.
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji ? mentorji pri katerih bodo kandidati opravljali 4.
predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja projektnega dela.
Predavatelji in teme:
• Dokumenti, podlage in priporočila, na podlagi katerih se izvaja poklicna matura - Breda Zupanc
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse projektnega dela - Miran Joger
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
4D
• Vodenje dokumentacije, navodila za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
3D
• Ocenjevanje izdelka oz. storitve v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
4D
• Zaključek delavnice - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
1D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 25.448,83 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela za področje kmetijstva, vrtnarstva in gozdarstva
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Žnidarič Majda Stopar; 01 58 64 238, fax: 01 54 22 045; helena.znidaric@cpi.si; majda.stopar@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 14
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strok. predmetov in praktičnega pouka pri katerih bodo kandidati lahko
opravljali 4. predmet poklicne mature s področja kmetijstva, vrtnarstva in gozdarstva
112

PSD – Posodobitveni programi

Cilji: Pridobitev temeljnih znanj s projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji ? mentorji pri katerih bodo kandidati opravljali 4.
predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja projektnega dela.
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - Irena Bahovec
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse - Marjan Horvat, Maja Rak
2D
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature (KZ, PIK, Priporočila) - Breda Zupanc
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
6D
• Ocenjevanje projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
4D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.586,47 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela za področje tiskarstva in medijev
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Simona Kodra Kadunc; 01 58 64 214, fax: 01 54 22 045; simona.kadunc@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati
lahko opravljali 4. predmet poklicne mature s področja tiskarstva in medijev.
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji-mentorji, pri katerih bodo kandidati opravljali 4.
predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja projektnega dela.
Predavatelji in teme:
• Dokumenti, podlage in priporočila, na podlagi katerih se izvaja poklicna matura - Breda Zupanc
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse projektnega dela - Drago Deniša, Miran Joger
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
4D
• Vodenje dokumentacije, navodila za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
3D
• Ocenjevanje izdelka oziroma storitve v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
4D
• Zaključek delavnice - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
1D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.902,67 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela za področje živilstva in veterine
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Jelka Čop; tel.: 01 58 64 213, fax: 01 54 22 045; jelka.cop@cpi.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 14
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka pri katerih bodo kandidati
lahko opravljali 4. predmet poklicne mature na področju živilstva in veterine
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji ? mentorji pri katerih bodo kandidati opravljali 4.
predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja projektnega dela.
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - Irena Bahovec
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse - Nežka Bajt, Darja Mavrin
2D
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
6D
• Ocenjevanje projektnega dela - Breda Zupanc
5D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
2.11.2005 - 31.8.2006
Zreče
30.9.2005
2.11.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 28.424,97 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela za program strojni tehnik
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Šibanc CPI; tel.: 01 58 64 215,fax: 01 54 22 045; marija.sibanc@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: učitelji strokovnih in izbirnih predmetov v programu strojni tehnik, pri katerih bodo dijaki lahko opravljali 4.
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predmet poklicne mature
Cilji: pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo kandidati opravljali 4.
predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili znanja iz ocenjevanja projektnega dela
Predavatelji in teme:
• projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta - Marija Šibanc
1P
• primeri dobre prakse - Erika Broz Žižek, Alojz Janežič, Goran Makar
3P
• priprava izpitnega gradiva - Marija Šibanc, Erika Broz Žižek, Alojz Janežič
4D
• ocenjevanje projektnega dela - Marija Šibanc, Goran Makar, Anton Beovič
4D
• zaključki delavnic - Marija Šibanc, Erika Broz Žižek
2D
Obveznosti: aktivno sodelovanje na delavnicah z lastnimi primeri
Pogoji: udeleženci prinesejo s seboj predmetni izpitni katalog za 4. predmet in primere izpitnih nalog
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Zreče
30.9.2005
20.1.2006 - 21.1.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 28.146,59 SIT
Opombe: PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Izdelek oz.storitev v obliki projektnega dela za področja tekstila, oblikovanja in fotografije
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Tatjana Patafta; tel.: 01 58 64 246, fax: 01 54 22 045; tatjana.patafta@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 14
Ciljna skupina: ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka pri katerih bodo kandidati
lahko opravljali 4. predmet poklicne mature na področjih tekstila, oblikovanja in fotogra
Cilji: Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo učitelji - mentorji pri katerih bodo kandidati opravljali 4. predmet
poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili znanja iz ocenjevanja projektnega dela.
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - mag. Irena Bahovec
1P
• Projektno delo - Mirjana Kovač
2P
• Primer dobre prakse - Janez Černilec
1P
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature (KZ, PIK, Priporočila) - Breda Zupanc
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
5D
• Ocenjevanje projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
5D
• Zaključek delavnice (ugotovitve, dileme) - Breda Zupanc, Mirjana Kovač
1D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 26.652,58 SIT
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Priprava pisne pole za poklicno maturo v programih zdravstva, farmacije in kozmetike
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Jelka Drobne ; 01 5864 219, 01 542 20 45; jelka.drobne@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovno teoretičnih predmetov
Cilji: Pridobitev znanj za pripravo izpitnih vprašanj in za pripravo pisnih pol, Ocenjevanje .
Predavatelji in teme:
• strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno teoretičnega predmeta poklicne mature
3P
- Breda Zupanc
• Oblikovanje vprašanj - Breda Zupanc
1D
• Priprava pisne pole - Breda Zupanc, Jelka Drobne
10 D
• Zaključek delavnice - Breda zupanc, Jelka Drobne
2D
Pogoji: Udeleženci prinesejo s seboj Predmetne izpitne kataloge za temelne strokovno teoretične predmete.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.442,09 SIT
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Priprava pisne pole za temeljni strokovno - teoretični predmet poklicne mature za področja tekstila,
oblikovanja in fotografije
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Tatjana Patafta; tel.: 01 58 64 24, fax: 01 54 22 045; tatjana.patafta@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 14
Ciljna skupina: ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov za področja tekstila, oblikovanja in fotografije
Cilji: Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanj
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na poklicni maturi.
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - mag. Irena Bahovec
1P
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta poklicne mature
2P
- Breda Zupanc
• Oblikovanje vprašanj (različni tipi vprašanj) - Breda Zupanc
1P
• Priprava pisne pole (oblikovanje različnih tipov vprašanj 1. in 2. izpitne pole, oblikovanje navodil za ocenjevanje
10 D
pisne pole) - Breda Zupanc, Tatjana Patafta
• Zaključek delavnice (ugotovitve, dileme) - Breda Zupanc, Tatjana Patafta
2D
Pogoji: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovnoteoretični predmet poklicne
mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih uporabljali do sedaj.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 26.923,10 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Seminar za zunanje člane šolskih maturitetnih komisij poklicne mature
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Št. izvajalca: 02002
Koordinator: Breda Zupanc; tel.: 02 32 08 068, fax: 02 33 26 707; breda.zupanc@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Imenovani zunanji člani poklicne mature
Cilji: Pridobijo znanja potrebna za sodelovanje v šolskih maturitetnih komisijah za poklicno maturo
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage poklicne mature - Irena Bahovec
• Izvedba poklicne mature - Breda Zupanc
• Ocenjevanje poklicnega mature - Breda Zupanc
Pogoji: Imenovanje
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.4.2006
16.5.2006 - 16.5.2006
Maribor
28.4.2006
17.5.2006 - 17.5.2006
Ljubljana
28.4.2006
18.5.2006 - 18.5.2006
Postojna
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.569,46 SIT

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30

3P
2D
3D
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Storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi v programu Tehnik zdravstvene nege
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Jelka Drobne ; 01 5864 219, 01 542 20 45; jelka.drobne@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - Učitelji praktičnega pouka v programu Tehnik zdravstvene nege, pri katerih
bodo kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature
Cilji: Pridobitev znanj za izvajanje in ocenjevanje projektnega dela na poklicni maturi v programu Tehnik zdravstvene nege
Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mirjana Kovač
3P
• Strokovne podlage za izvedbo 4. predmeta poklicne mature ( KZ; PIK; Priporočila) - Breda Zupanc
1P
• Priprava izpitnega gradiva za izdelek storitev v obliki projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač, Jelka
5D
Drobne
• Ocenjevanje projektnega dela - Breda Zupanc, Mirjana Kovač, Jelka Drobne
5D
• zaključek delavnice - Mirjana Kovač, Breda Zupanc, Jelka Drobne
2D
Pogoji: Udeleženci prinesejo s seboj Katalog znanj za praktični pouk in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4. predmet
poklicne mature
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
3.10.2005 - 31.8.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 32.528,87 SIT
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Temeljni strokovno teoretični predmeti v storitvenih dejavnostih
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 1
Koordinator: Anica Justinek; tel.: 01 58 64 212, fax: 01 54 22 045; anica.j@cpi.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: ocenjevalci na poklicni maturi v programih storitvenih dejavnostih
Cilji: Pridobitev novih znanj, ki jih morajo imeti ucitelji temljnih strokovnih predmetov v programih storitvenih dejavnosti
Predavatelji in teme:
• Pravne podlage za izvedbo poklicne mature - mag.Irena Bahovec
1P
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
2P
mature - Breda Zupanc
• Oblikovanje vprašanj - različnih tipov - Breda Zupanc
1P
• Priprava pisne pole - Breda Zupanc, Anica Justinek
10 D
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• Zaključek delavnice, ugotovitve in dileme - Breda Zupanc, Anica Justinek
Obveznosti: Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični predmet
poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo p
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
10.2.2006 - 11.2.2006
LJ
13.5.2005
17.3.2006 - 18.3.2006
LJ
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.006,86 SIT

2D
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Nemščina na poklicni maturi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 79
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Liljana Kač; (01) 23 63 148, faks: (01) 23 63 150; liljana.kac@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Profesorice in profesorji nemščine na srednjih strokovnih šolah in javnih zavodih za izobraževanje odraslih;
ocenjevalci na poklicni maturi iz nemščine, ki se seminarja zadnja tri leta niso udeležili
Cilji: Priprava na pisni in ustni del poklicne mature iz nemščine
Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje izpitnih nalog - Marija Kolman Mitrović, Jožica Vatovec, Rosvita Šengelaja
6D
• Priprava izpitnih listkov za ustni del izpita - Marija Kolman Mitrović, Helena Kozar
4 P,D
• Izvedba in ocenjevanje ustnega dela izpita - Marija Kolman Mitrović, Liljana Kač
6 P,D
Pogoji: Opravljen seminar je pogoj za ocenjevanje na poklicni maturi iz nemščine.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2005
24.10.2005 - 25.10.2005
Maribor
9.1.2006
23.1.2006 - 24.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.903,22 SIT
Opombe: Literatura za udeležence: Izpitni katalog za poklicno maturo - nemščina, DIC Kolman-Mitrović, M. et al., Nemška
vadnica za poklicno maturo, DIC, 2004
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Poklicna matura - angleščina - pisni del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 80
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Nives Kreuh; 012363104; nives.kreuh@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol
Cilji: usposobiti učiteljice in učitelje angleščine za: - pripravo dijakov pri pouku angleščine na zaključno preverjanje znanja na
maturi, - pripravo pisnih preskusov znanja za pouk in zaključno preverjanje znanja, - uporabo kriterijev in meril za ocenjevanja
znanja, - čimbolj usklajeno ocenjevanje na poklicni maturi.
Predavatelji in teme:
• Analiza poklicne mature - Nives Kreuh
1P
• Strategije poučevanja in reševanja izpitnih pol - Mihaela Zavašnik, Gordana Pečnik
4D
• Sestava pisnih preskusov znanja (različni tipi nalog) za pouk in zaključno preverjanje znanja - Mihaela Zavašnik,
4D
Gordana Pečnik
• Ocenjevanje krajšega in daljšega pisnega sestavka - Gordana Pečnik, Mihaela Zavašnik
5D
• Standardizacija in skupne ugotovitve - Mihaela Zavašnik, Gordana Pečnik, Nives Kreuh
2R
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju (izdelki udeleženk in udeležencev)
Pogoji: dobro poznavanje katalogov znanj in predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
17.11.2005 - 18.11.2005
Strunjan
30.9.2005
8.12.2005 - 9.12.2005
Maribor
30.9.2005
28.8.2006 - 29.8.2006
Strunjan
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.330,76 SIT
Opombe: delo bo večinoma potekalo v skupinah po 5 učiteljic oz. učiteljev
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Poklicna matura - angleščina - ustni del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 81
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Nives Kreuh; 012363104; nives.kreuh@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učiteljice in učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol
Cilji: usposobiti učiteljice in učitelje angleščine za: - pripravo dijakov pri pouku angleščine za zaključno preverjanje znanja na
maturi, - pripravo izpitnih lističev za ustni del poklicne mature, - uspešno razvijanje komunikacijskih strategij dijakov pri pouku
angleščine, saj je to eden izmed kriterij ocenjevanja pri ustnem izpitu, - uporabo kriterijev in meril za ocenjevanje znanja čimbolj usklajeno ocenjevanje dijakov na ustnem izpitu
Predavatelji in teme:
• Analiza poklicne mature - Nives Kreuh
1P
• Priprava in izvedba ustnega izpita - Metka Košir, Nives Kreuh
2D
• Kako razvijati komunikacijske strategije pri pouku - Metka Košir, Nives Kreuh
3D
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• Od izpitnih tem k izpitnim iztočnicam - kako sestaviti dober izpitni izpitni listič - Metka Košir, Nives Kreuh
• Ocenjevanje na ustnem izpitu - Metka Košir, Nives Kreuh
• Standardizacija - Metka Košir, Nives Kreuh
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju (izdelava primerov izpitnih lističev)
Pogoji: dobro poznavanje katalogov znanj in predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
19.1.2006 - 20.1.2006
Maribor
30.9.2005
16.3.2006 - 17.3.2006
Strunjan
30.9.2005
30.8.2006 - 31.8.2006
Strunjan
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.370,63 SIT
Opombe: delo bo potekalo v delavnicah po 5 učiteljic oz. učiteljev

5D
3D
2D
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POKLICNA MATURA - MATEMATIKA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 82
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Jože Pavlišič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 NOVO MESTO; 07-371 91
95; 07/302 39 75
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: UčiteljI matematike, ki poučujejo v 4-letnem tehničnem oziroma strokovnem izobraževanju in pripravljajo dijake
na poklicno
Cilji: - uspešna priprava dijakov na poklicno maturo; - seznanitev z obliko, potekom in zahtevnostjo poklicne mature; - prispevek
k metodiki poučevanja, motivaciji in aktualizaciji matematičnih znanj,usposabljanje za čimbolj objektivno ocenjevanje pisnih
nalog; - priprava vprašanj in usposabljanje na enotno izvajanje ustnega izpita.
Predavatelji in teme:
• Matematika na poklicni maturi - Jože Pavlišič
1P
• Ustni izpit iz matematike - Majda Škrinar-Majdič
3 P,D
• 0snove statistike za dijake zaključnih letnikov - Irena Kovač Gregorčič
4 P,D
• "Kam z geometrijo" - mag. Ivan Drnovšek
4 P,D
• Ocenjevanje pisnega izpita - Jože Pavlišič
4 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
Radovljica
30.9.2005
6.12.2005 - 7.12.2005
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.589,22 SIT
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Poklicna matura -- seminar za učitelje začetnike
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 83
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Vlado Pirc; 04 280 29 21; vlado.pirc@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v štiriletnih strokovnih programih, ki prvič pripravljajo dijake na poklicno maturo.
Cilji: Učiteljem predstaviti ocenjevanje prve in druge izpitne pole na poklicni maturi.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev in ocenjevanje prve izpitne pole - Marjana Hodak
3 P,D
• Predstavitev in ocenjevanje druge izpitne pole -- samostojna interpretacija - Lidija Golc
3 P,D
• Predstavitev in ocenjevanje druge izpitne pole -- vodena interpretacija - Mira Hedžet Krkač
2 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.4.2006
21.4.2006 - 21.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.219,40 SIT
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Ustni del izpita iz nemščine na poklicni maturi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 84
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Liljana Kač; (01) 23 63 148, faks: (01) 23 63 150; liljana.kac@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi iz nemščine, ki so se v zadnjih treh letih udeležili seminarja za poklicno maturo iz
nemščine.
Cilji: Priprava na ustni del poklicne mature iz nemščine. Usposobiti udeležence za izdelavo izpitnih listkov, za izpeljavo in
ocenjevanje ustnega dela izpita.
Predavatelji in teme:
• Priprava izpitnih listkov za ustni del izpita - Marija Kolman Mitrović, Helena Kozar, Liljana Kač
8 P,D
• Izvedba in ocenjevanje ustnega dela izpita - Marija Kolman Mitrović, Liljana Kač, Helena Kozar
8 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.11.2005
14.11.2005 - 15.11.2005
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.225,95 SIT
Opombe: Literatura za udeležence: Izpitni katalog za poklicno maturo - nemščina, DIC
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Usposabljanje članov izpitnih odborov mojstrskih izpitov
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Št. izvajalca: 02002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Anica Justinek; tel.: 01 58 64 212, fax: 01 54 22 045; anica.j@cpi.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: člani izpitnih odborov za mojstrski izpit
Cilji: Udeleženci se usposobijo za ustreznejšo izvedbo izpita, za ustreznejšo komunikacijo s kandidatom na izpitu, za dajanje
povratne informacije.
Predavatelji in teme:
• Organizacija izpita in naloge izpitnega odbora - Nataša Štirn
1P
• Komunikacija s skupino in s posameznim kandidatom - Marija Tome
2D
• Verbalna in neverbalna komunikacija - Marija Tome
2D
• Ocenjevanje znanja, izdelkov, storitev - Breda Zupanc
2P
• Kako podati povratno informacijo kandidatu - predavanje, delavnica: Anica Justinek - Anica Justinek
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na delavnici
Pogoji: Imenovani člani izpitnih odborov za mojstrski izpit
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
17.2.2006 - 17.2.2006
Ljubljana
15.6.2006
25.8.2006 - 25.8.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.088,93 SIT
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA V NARAVOSLOVJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof.; (01)4473-471; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in naravoslovja.
Cilji: Učitelji se seznanijo z različnimi načini ocenjevanje znanja, razumevanja ter sposobnosti načrtovanja in eksperimentiranja
pri naravoslovju.
Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje ter njun vpliv na poučevanje - dr. Mojca Čepič, dr. Dušan Krnel, dr. Darja Skribe Dimec
4P
• Biološke vsebine - dr. Darja Skribe Dimec
3 P,D
• Fizikalne vsebine - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
3 P,D
• Kemijske vsebine - dr. Dušan Krnel
3 P,D
• Povezovalne vsebine - dr. Darja Skribe Dimec, dr. Mojca Čepič, dr. Dušan Krnel
3D
Obveznosti: Samostojna priprava nalog za testiranje naravoslovnega znanja, preverjanje nalog v razredu in poročilo.
Pogoji: Program je namenjen učiteljem razredne stopnje in naravoslovja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
1.3.2006 - 31.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.313,54 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE MATEMATIČNIH ZNANJ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Zlatan Magajna; (01)5892-200, 5892-229; fax: (01)5892-233; zlatan.magajna@pef.uni-lj.si,
permanentno@pef.uni-ljs.i
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Učitelji matematike v OŠ.
Cilji: Poučevanje matematike v osnovni šoli spremljajo številne spremembe, ki izvirajo iz razvoja na področju didaktike
matematike, sprememb v šolskem prostoru in tudi iz spreminjajočih okoliščin v družbi. Razvoj na področju did. matem. in
spremembe v šolstvu se kaže tudi v razširjanju pojmovanja matematičnega znanja, v uvajanju novih učnih pristopov, novih oblik
in metod dela. S seminarjem želimo doseči, da bi učitelji uskladili oblike in načine preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku
mat. z omenjenimi spremembami, s čimer bi izboljšali kvaliteto poučevanja in matematičnega znanja pri učencih.
Predavatelji in teme:
• Pojmovanja matematičnega znanja, cilji in standardi - dr. Amalija Žakelj
4 P,D
• Pristopi pri merjenju matematičnega znanja - dr. Zlatan Magajna
4 P,D
• Oblikovane opisne in številske ocene matematičnega znanja - dr. Amalija Žakelj
4 P,D
• Preverjanje in ocenjevanje s pisnimi preskusi - dr. Zlatan Magajna
4 P,D
• Ustno ocenjevanje in preverjanje - dr. Amalija Žakelj
4 P,D
• Preverjanje in ocenjevanje preiskovanj - dr. Zlatan Magajna
4 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2005
26.1.2006 - 28.1.2006
Zreče ali po dogovoru
1.12.2005
20.4.2006 - 22.4.2006
Zreče ali po dogovoru
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.247,59 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V GIMANZIJI Z VIDIKA PROCESA DEMOKRATIZACIJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
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Št. programa: 24
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelji spoznajo in opredelijo ravni dekomratizacije procesa preveerjanja in ocenjevanja znanja (npr. dogovarjanje med
učenci in učitelji o vsebini in obliki preverjanja in ocenjevanja znanja, dogovarjanje o rokih preverjanja in ocenjevanja znanja,
možnosti ponovnega opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja...). Analizirajo preizkuse znanja, ki jih sami pripravljajo, z
vidika ciljev in standardov znanja in z vidika Bloomove taksonomije ciljev, analizirajo svojo prakso.
Predavatelji in teme:
• Demokratizacija procesa preverjanja in ocenjevanja znanja v gimnaziji. Standardi znanja in učiteljeve zahteve pri
4P
ocenjevanju znanja - Milena Ivanuš Grmek
• Povezanost poučevanja in učenja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Raba avtentičnih oblik preverjanja in
4P
ocenjevanja znanja - Marija Javornik Krečič
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
25.1.2006 - 25.1.2006
Maribor
20.12.2005
24.2.2006 - 24.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.558,87 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

Ocenjevanje in sestavljanje preizkusov znanja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 85
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Sandra Mršnik; 05 6100 610; sandra.mrsnik@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji razrednega pouka prvega in drugega triletja
Cilji: Učitelji bodo spoznali uporabo različnih taksonomij pri sestavi preizkusov znanja in oblikovanju ocene glede na sestavljene
preizkuse. Ob spoznavanju taksonomij bodo ugotavljali ustreznost uporabe le-teh pri različnih predmetnih področjih. Ob
konkretnih primerih bodo razumeli posamezne taksonomske stopnje ter oblikovali naloge, ki dejansko preverjajo točno določeno
taksonomsko stopnjo. Ob strukturiranju preizkusa znanja bodo to upoštevali ter s tem povečali veljavnost in objektivnost
ocenjevanja. Strukturirali bodo preizkus znanja po taksonomskih stopnjah in iz njega oblikovali oceno
Predavatelji in teme:
• Problemske delavnice na temo izdelave lastnih preizkusov znanja različnih zahtevnosti - Vladimir Milekšič,
4D
Sandra Mršnik
• Spoznavanje različnih taksonomij (Bloom, Marzano, TIMSS) - Vladimir Milekšič, Sandra Mršnik
4P
• Povezava spoznavnih postopkov (opazovanje, primerjanje, razvrščanje...) in taksonomij - Vladimir Milekšič
2P
• Analiza pripravljenih preizkusov - Vladimir Milekšič
2D
• Izdelava dokončnih vzorčnih primerov preizkusov - Vladimir Milekšič, Sandra Mršnik
4D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2005
28.10.2005 - 29.10.2005
Debeli rtič
10.10.2005
12.5.2006 - 13.5.2006
Debeli rtič
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.851,71 SIT
Opombe: Milekšič, V. (2002). Preverjanje in ocenjevanje znanja v devetletni osnovni šoli. Vzgoja in izobraževanje; XXXIII, 6,
(str.8-18) Revija Vzgoja in izobraževanje; XXXIII, 6/2002
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in
ocenjevanje znanja

NA KOMUNIKACIJSKEM PRISTOPU OSNOVANI PRISTOPI K PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA
PRI UČENJU PRVEGA, DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Anja Zorman, mag. Nives Zudič Antonič; 05 66 31 260; fax 05 66 31 268; anja.zorman@guest.arnes.si,
nives.zudic@fhs-kp.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji italijanskega jezika v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (italijanščina kot materinščina) in v
osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom (italijanščina kot drugi ali tuji jezik).
Cilji: Seznanjanje s temeljnimi teoretskimi vedenji in didaktičnimi izpeljavami preverjanja in ocenjevanja znanja kot izhajajo iz
načel komunikacijskega pristopa učenja/poučevanja jezikov in jih upošteva tudi Skupni evropski referenčni okvir znanja jezikov.
Preverjanje in ocenjevanje različnih jezikovnih spretnosti in ravni jezika slušatelji umeščajo v taksonomske kategorije skadno s
smernicami, ki jih predpisuje Vodnik po NPZ, oz. skladno s najsodobnejšimi spoznanji o preverjanju in ocenjevanju znanja
jezikov. Pri praktičnem usposabljanju se urijo v analizi obsoječih testov in pripravi novih.
Predavatelji in teme:
• Načela komunikacijskega pristopa k učenju jezikov ter preverjanje in ocenjevanje jezikovnega znanja - Anja
8 P,D
Zorman, Nives Zudič Antonič
• Metodologija in tehnike preverjanja znanja prvega, drugega in tujega jezika - Nives Zudič Antonič, Anja Zorman
8 P,D
• Taksonomske kategorije in njihova aplikacija na posamezne jezikovne spretnosti in ravni - Nives Zudič Antonič,
8 P,D
Anja Zorman, Nives Zudič Antonič, Anja Zorman
Obveznosti: Obvezna prisotnost na vseh oblikah programa, izvedba posameznih delov programa v praksi, spremljava učinkov
in poročanje (ustno na delavnici in/ali v pisni obliki).
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.11.2005
11.11.2005 - 26.11.2005
Koper
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5.3.2006
10.4.2006 - 25.4.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.154,02 SIT
Opombe: Slušatelji se pri praktičnem usposabljanju in diskusiji (delavnice) delijo na dve skupini in sicer potekata sočasno
delavnica za italijanščino kot prvi jezik (materinščina), ki jo vodi mag. Nives Zudič Antonič ter delavnica za italijanščino kot drugi
jezik, ki jo vodi mag. Anja Zorman.
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Oblikovanje spodbudnega fizičnega in socialnega okolja za učenje
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Z vidika novega kurikuluma za predšolsko vzgojo in izobraževanje je za zagotavljanje visoko kakovostnega procesa
vzgoje in izobraževanja potrebno zagotoviti najosnovnejše pogoje, med katere sodi kvalitetna in spodbudna interakcija
vzgojitelja z otrokom ter spodbudno fizično učno okolje. Program ima namen vzpostaviti uvid v obstoječe stanje in na osnovi
novih spoznanj zagotoviti učno interakcijo otroka s fizičnim in socialnim okoljem, ki bo otroku omogočala višjo stopnjo
participacije, prevzemanje odgovornosti, samostojnost in ustvarjalnost v procesu učenja.
Predavatelji in teme:
• Vpogled v način učenja predšolskih otrok - Sonja Rutar
2P
• Analiza obstoječega učnega okolja - Simona Štigl
2D
• Kriteriji in vodila za oblikovanje spodbudnega učnega okolja - Sonja Rutar
4 P,D
• Učno okolje v kontekstu individualizacije - Sonja Rutar
4D
• Participacija otrok pri oblikovanju učnega okolja - Simona Štigl
2P
• Kaj omogoča otroku spodbudno učno okolje - Simona Štigl
2D
• Socialna interakcija in vloga vzgojitelja pri spodbujanju učnega procesa - Sonja Rutar
4 P,D
• Načrtovanje sprememb in izboljšav obstoječega učnega okolja - Sonja Rutar
4D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
17.10.2005 - 2.11.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
17.10.2005
6.2.2006 - 16.2.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.244,56 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Partnertsvo s starši za vzgojo in izobraževanje otrok
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo spoznali pomen partnerskega odnosa s starši ter njegov vpliv na vzgojno-izobraževalno delo v oddelku.
Seznanili se bodo z vlogo izmenjave mnenj in opažanj med starši in vzgojitelji pri celostnem pristopu k vzgoji in izobraževanju
otrok.
Predavatelji in teme:
• Sodobna družina in vloga otroka v družini - Mateja Režek
4 P,D
• Definiranje pomena partnertsva - Mateja Režek
2P
• Razlogi za partnerstvo s starši - Mateja Režek
4 P,D
• Medsebojna izmenjava pričakovanj v partnerskem odnosu - Simona Štigl
2D
• Pogoji in ovire za uspešno partnerstvo s starši - Simona Štigl
2D
• Informiranje, komunikacija, empatija - Mateja Režek
4 P,D
• Vsebina partnerskega odnosa s starši - Mateja Režek
6 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
1.11.2005 - 14.11.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
17.10.2005
3.3.2006 - 20.3.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.971,14 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Spodbujanje smiselnega učenja v vrtcu
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič ; 01/429 20 20; 01/429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti strokovne delavce s sodobnimi doktrinami o vlogi vzgojitelja v procesu vzgoje in izobraževanja s poudarkom na
pomenu visokih pričakovanj glede sposobnosti za učenje predšolskih otrok.
Predavatelji in teme:
• Vloga vzgojitelja in vloga otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu - Sonja Rutar
8 P,D
• Spremljanje in opazovanje otrokovega učenja kot osnova za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 4 P,D
Damjana Jurman
• Pomen visokih pričakovanj za uspešen razvoj in učenje otrok - Sonja Rutar
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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17.10.2005
14.11.2005 - 25.11.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.655,70 SIT

Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana

PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Strategije oblikovanja skupnosti v vrtcu
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Nove družbene perspektive od prihajajočih generacij pričakujejo sposobnosti učinkovitega razumevanja družbenih
razmerij in sposobnosti delovanja v skupnosti. Vrtec kot prva formalna oblika vzgoje in izobraževanja pa bi otrokom morala
zagotoviti v okviru vsakodnevnega življenja razvoj teh kompetenc, kar je tudi cilj tega programa.
Predavatelji in teme:
• Razlogi za oblikovanje skupnosti - Tatjana Vonta
2P
• Odsev posameznega otroka v skupnosti in odsev skupnosti v posameznem otroku - Tatjana Vonta
4 P,D
• Spoštljiva in spodbudna interakcija vzgojitelja z otroki - Damjana Jurman
4 P,D
• Delovanje v skupnosti - za posameznika in skupnost - jutranje srečanje - Tatjana Vonta
2D
• Skupnost v vrtcu - vzgoja za demokratično državljanstvo - Tatjana Vonta
4 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
28.11.2005 - 9.12.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
17.10.2005
13.2.2006 - 20.2.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.726,68 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Uvajanje elementov multikulturnosti v kurikulum
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Senzibilizacija in usposabljanje strokovnega osebja za zagotavljanje socialne pravičnosti v okviru izvedbenega kurikuluma
v vrtcu. V ta namen se bodo udeleženci programa spoznali s principi multikulturne vzgoje, demokratizacijo odnosov v vrtcu ter
vplivi stereotipov in predsodkov.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje osebne in skupinske identitete - Mateja Režek
4 P,D
• Vnašanje elementov multikulturnosti v vzgojno-izobraževani proces - Mateja Režek
4 P,D
• Spodbujanje razumevanja in delovanja v skladu s principi socialne pravičnosti - Tanja Sakelšek
4 P,D
• Spoznavanje aktivnosti za vzgoji v skladu s principi socialne pravičnosti - Tanja Sakelšek
4P
• Vključevanje družinske kulture in skupnosti v izvedbeni kurikulum - Mateja Režek
4 P,D
• Spoznavanje in uporaba transformativnega dialoga - Mateja Režek, Tanja Sakelšek
4 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
5.12.2005 - 22.12.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
17.10.2005
3.3.2006 - 20.3.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.001,40 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Vključevanje otrok v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učnih dejavnosti
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Zagotoviti avtentično spremljanje otrokovega razvoja in učenja in na podlagi tega aktivno vključevati otroke v vse faze
vzgojno-izobraževalnega procesa: načrtovanje, izvajanje dejavnosti in evalvacijo. Udeleženci bodo spoznali pomen vseh faz
vzgojno-izobraževalnega procesa, osredotočenega na otroka ter načela, principe in dileme, ki se pojavljajo pri delu v praksi.
Predavatelji in teme:
• Participacija otrok pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela - Sonja Rutar
8 P,D
• Samovrednotenje kot nadgradnja spremljanja otrokovega razvoja in učenja - Fanika Balič
4 P,D
• Otrokova participacija pri spremljanju lastnega razvoja in napredka ter razvijanje občutka odgovornosti za učenje 4 P,D
Sonja Rutar
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
21.11.2005 - 4.12.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.013,82 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Zagotavljanje možnosti izbire in oblikovanje občutka odgovornosti pri otrocih
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Irena Kavčič; 01 420 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Definirati in poglobiti cilje razumevanja zagotavljanja možnosti izbire v kontekstu nacionalnega kurikuluma ter uvid v razvoj
kompetenc, ki otrokom omogočajo možnost izbire. V ta namen bodo udeleženci spoznali razmerje med izbiro in odgovornostjo
ter uvideli pomen otrokove participacije.
Predavatelji in teme:
• Razlogi za zagotavljanje možnosti izbire - Sonja Rutar
4 P,D
• Otrokova izbira v kontekstu nacionalnega kurikuluma - Sonja Rutar
4 P,D
• Pristopi, ki zagotavljajo možnost izbire v okviru predšolskega kurikuluma - Fanika Balič
4 P,D
• Oblikovanje občutka odgovornosti kot posledica možnosti izbire - Fanika Balič
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.434,78 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

VOU (VIZUALNO OPISMENJEVANJE IN UMETNOST): ČETRTI DEL - POVEZOVANJE PODROČIJ
DEJAVNOSTI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Breda Jontes, viš.pred.; (01)2518-796; fax: (01)5347-997; breda.jontes@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Pedagoški vodja in vzgojitelj.
Cilji: Program je namenjen izobraževanju multiplikatorjev za likovno področje ter multiplikaciji na ves strokovni kader v vrtcu.
Multiplikatorji pridobijo ustrezna znanja, ki omogočajo izvajanje izvedbenega kurikuluma. Sistematično se razkriva korenine
prikritega kurikula in jih nadomešča s sodobnejšimi pogledi na edukacijo. Iz učno-vsebinske prakse se prehaja na razvojnoprocesni model, usmerjen v individualni razvoj. Četrta stopnja na nivoju dejavnosti povezuje druga področija (cilj in metodični
postopki) z likovnim. Spoznava se temeljne razlike med kognitivnimi in konotativnimi segmenti edukacije
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje nivojev doživljanja, ciljev in strategij na drugih področjih dejavnosti - mag. Breda Jontes,
9P
(predavatelji drugih strok po izboru udeležencev)
• Načrtovanje in evalvacija dejavnosti, ki povezuje različna področja. Individualno spremljanje otroka z vidika
njegovih interesov in nagnjenj. Uporaba risbe kot sredstva za analizo realizacije ciljev drugih področij - mag. Breda
9D
Jontes, (predavatelji drugih strok po izboru udeležencev)
• Načrtovanje in evalvacija multiplikacije - Janez Vogrinc, mag. Breda Jontes
6D
Obveznosti: Udeleženci pripravijo razstavo in predstavijo projekte.
Pogoji: Višja in visokošolska izobrazba ali delovno mesto pedagoškega vodje oziroma vzgojitelja.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 42.487,56 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

VOU (VIZUALNO OPISMENJEVANJE IN UMETNOST): DRUGI DEL - VIZUALNO-PROSTORSKI VIDIKI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Breda Jontes, viš.pred.; (01)2518-796; fax: (01)5347-997; breda.jontes@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Pedagoški vodja in vzgojitelj.
Cilji: Program je namenjen izobraževanju multiplikatorjev za likovno področje ter multiplikaciji na ves strokovni kader v vrtcu.
Multiplikatorji pridobijo ustrezna znanja, ki omogočajo izvajanje izvedbenega kurikuluma. Sistematično se razkriva korenine
prikritega kurikula in jih nadomešča s sodobnejšimi pogledi na edukacijo. Iz učno-vsebinske prakse se prehaja na razvojnoprocesni model, usmerjen v individualni razvoj. Druga stopnja izobraževanja se posveča vizualno-prostorskim vidikom. Nudi
potrebne izkušnje in razumevanja ter uporaba le tega v načtrovanju, izvedbi in analizi dejavnosti.
Predavatelji in teme:
• Pridobivanje vizualno-prostorskih izkušenj z likovnim oblikovanjem, načrtovanje in evalvacija izvedbenega
12 D
kurikula (objekt, risba, slika) - E. Lenassi, mag. Breda Jontes
• Vizualno-prostorska inteligenca; likovna teorija in mediji; likovni cilji in metodična ravnanja, ki spodbujajo razvoj
6P
vizualno-prostorskih sposobnosti; značilnosti razvoja plastičnega oblikovanja - mag. Breda Jontes
• Spremljanje individualnega razvoja na vizualno-prostorski ravni in načrtovanje in evalvacija multiplikacije - mag.
6D
Breda Jontes, Janez Vogrinc
Obveznosti: Udeleženci pripravijo razstavo in predstavijo projekte.
Pogoji: Višja in visokošolska izobrazba ali delovno mesto pedagoškega vodje oziroma vzgojitelja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 42.545,30 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

VOU (VIZUALNO OPISMENJEVANJE IN UMETNOST): PRVI DEL - LIKOVNI RAZVOJ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 01001
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Koordinator: mag. Breda Jontes, viš.pred.; (01)2518-796; fax: (01)5347-997; breda.jontes@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Pedagoški vodja in vzgojitelj.
Cilji: Program je namenjen izobraževanju multiplikatorjev za likovno področje ter multiplikaciji na ves strokovni kader v vrtcu.
Multiplikatorji pridobijo ustrezna znanja, ki omogočajo izvajanje izvedbenega kurikuluma. Sistematično se razkriva korenine
prikritega kurikula in se jih nadomešča s sodobnejšimi pogledi na edukacijo. Iz učno-vsebinske prakse se prehaja na razvojnoprocesni model, usmerjen v individualni razvoj otroka. Prva stopnja se posveča likovnemu razvoju otroka in postopkom, ki ga
podpirajo in spodbujajo. Nova spoznanja se ves čas preverjajo v praksi in analizirajo na srečanjih.
Predavatelji in teme:
• Zakonitosti likovnega razvoja, podpora likovnemu razvoju, varna in ustvarjalna klima - mag. Breda Jontes
12 P
• Priprava dejavnosti, analiza risb in metodičnih postopkov, spremljanje individualnega razvoja, evalvacija in
12 D
predstavitev dosežkov - mag. Breda Jontes, Janja Vrabec, Janez Vogrinc
Obveznosti: Udeleženci pripravijo razstavo in predstavijo projekte.
Pogoji: Višja in visokošolska izobrazba ali delovno mesto pedagoškega vodje oz. vzgojitelja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.766,65 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

VOU (VIZUALNO OPISMENJEVANJE IN UMETNOST): TRETJI DEL - LIKOVNI KURIKUL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Breda Jontes, viš.pred.; (01)2518-796; fax: (01)5347-997; breda.jontes@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Pedagoški vodja in vzgojitelj.
Cilji: Program je namenjen izobraž.multiplikatorjev za likovno področje ter multiplikaciji na ves strok.kader v vrtcu.Multiplikatorji
pridobijo ustrezna znanja, ki omogočajo izvajanje izvedbenega kurikuluma. Sistematično se razkriva korenine prikritega kurikula
in jih nadomešča s sodobnejšimi pogledi na edukacijo.Iz učno-vsebinske prakse se prehaja na razvojno-procesni
model,usmerjen v individualni razvoj. Tretja del izobr.se posveča lik.kurikulu za vrtce.Udeležencem nudi potrebne izkušnje in
razumevanje ciljev in metodičnih ravnanj v kontekstu načel Kurikuluma za vrtce ter aplikacijo znanj v prakso
Predavatelji in teme:
• Cilji in metodični postopki likovnega kurikula v luči načel Kurikukuma za vrtce - mag. Breda Jontes
6P
• Evalvacija - Janez Vogrinc
2P
• Načrtovanje, evalvacija likovnega izvedbenega kurikula ter načrtovanje in evalvacija multiplikacije - mag. Breda
16 D
Jontes, Janja Vrabec, Janez Vogrinc
Obveznosti: Udeleženci pripravijo razstavo in predstavijo projekte ali evalvacijo multiplikacije.
Pogoji: Višja in visokošolska izobrazba ali delovno mesto pedagoškega vodje oziroma vzgojitelja.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
Koper
20.10.2005
1.11.2005 - 30.3.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 45.589,78 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

PREDŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA Z VIDIKA KURIKULUMA ZA VRTCE
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc.dr. Mateja Videmšek; 01 520 77 45; mateja.videmsek@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojiteljice v vrtcu
Cilji: Seznaniti slušateljice in slušatelje z vlogo in pomenom gibanja v luči kurikuluma za vrtce ter prepletanjem in
povezovanjem gibalnih dejavnosti z drugimi področji dejavnosti v vrtcu (narava, matematika, jezik, družba, umetnost).
Uresničevanje ciljev na področju "gibanja" z različnimi dejavnostmi. Praktična uporaba različnih sodobnih in improviziranih
športnih pripomočkov.
Predavatelji in teme:
• Področje "gibanja" z vidika kurikuluma za vrtce - Mateja Videmšek
3 P,ED
• Igre z različnimi sodobnimi in improviziranimi športnimi pripomočki - Mateja Videmšek
2D
• Uresničevanje različnih ciljev na področju "gibanja" s poudarkom na medpodročnem povezovanju - Mateja
3P
Videmšek
• Dejavnosti v naravi - možnosti medpodročnega povezovanja - Damir Karpljuk
2D
• Aerobika za otroke - Gordana Furjan-Mandić
2D
• Ustvarjalne gibalne igre, igre iz različnih kulturnih okolij - Mateja Videmšek
2D
• Plesne igrice, ustvarjanje, sproščanje - Neva Kralj
2D
• Dejavnosti v ritmu - Barbara Stančevič
2D
• Novosti na področju športnih pripomočkov in igral - Mojmir Flisek
2S
• Športne delavnice - Mateja Videmšek, Miran Kondrič
4 D,N
Obveznosti: Pogoji: Ni
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.12.2005
25.1.2006 - 27.1.2006
Ljubljana
22.12.2005
2.2.2006 - 4.2.2006
Ljubljana
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22.12.2005
11.5.2006 - 13.5.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.916,40 SIT
Opombe: -

Murska Sobota

PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Razvoj in učenje predšolskega otroka - modul 1
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Vzgojiteljice, svetovalne delavke in vodstvene delavke v vrtcih.
Cilji: Seznaniti se s postopnim uvajanjem novega kurikula v vrtce.
Predavatelji in teme:
• Teorije in dejavniki otrokovega razvoja - Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič
• Otrokov razvoj v starostnem obdobju od 3 do 6 let - Ljubica Marjanovič Umek
• Simbolna igra predšolskega otroka - Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja
• Opazovanje otrok in ocenjevalne lestvice - Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič
• Otrokov razvoj v prvih treh letih - Maja Zupančič
• Zgodnji razvoj igre - Maja Zupančič, Tina Kavčič
Obveznosti: Po dogovoru na seminarju.
Pogoji: Vzgojiteljice, svetovalne delavke in vodstvene delavke v vrtcih.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
23.9.2005 - 24.9.2005
Ljubljana
18.5.2005
2.6.2006 - 3.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.935,14 SIT

Št. točk: 1
Št. udeležencev: 30

2D
3P
3D
2D
3P
3D

PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Vrtec, možnost izbire, drugačnost - modul 2
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Urša Gruden; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 28 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojitelji/ce in pomočnice/pomočniki vzgojiteljic/vzgojiteljev v vrtcih ter 1. razredu devetletne OŠ, pedagoške
vodje, ravnatelji/ce, svetovalni/e delavci/ke v vrtcih in šolah.
Cilji: Seminar je namenjen seznanjanju in usposabljanju vzgojiteljic, njihovih pomočnic, pedagoškim vodjem, svetovalnim
delavkam in ravnateljicam - za uveljavljanje najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša novi kurikul za vrtce ter vzgojiteljicam in
učiteljicam v prvem razredu devetletke, svetovalnim delavkam, ravnateljicam in njihovim pomočnikom za uveljavljanje
kontinuiranega prehoda med vrtcem in šolo.
Predavatelji in teme:
• Nove raziskovalne paradigme (ženske študije, postkolonialne študije) - Eva D. Bahovec
4P
• O konceptu prikritega kurikula in o prispevku psihoanalize k vprašanju vzgoje - Ksenija Bregar Golobič
3P
• Discipliniranje, medikalizacija, posebne potrebe - - Janja Cotič
3D
• Prostor kot element kurikula - Janja Barši
2P
• Medkulturna vzgoja v vrtcu in šoli - Eva D. Bahovec
2P
• Vrtec, multikulturalizem, drugačnost - Majda Hrženjak, Nataša Hrastnik
2D
• Vloga vzgojiteljice in učiteljice pri upoštevanju otrokove individualnosti ter uveljavljanju možnosti izbre v vrtcu in
3D
novem prvem razredu - Darja Rakovič, Sabina Bauer
• Jezik kot igra - Zalka Drglin
3D
• Bralna kultura v vrtcu - Barbara Hanuš, Urša Stritar, Irena Matko
3D
• Otrok v instituciji, otrok v literaturi - Valerija Vendramin
3D
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Vzgojitelji/ce in pomočnice/pomočniki vzgojiteljic/vzgojiteljev v vrtcih ter 1. razredu devetletne OŠ, pedagoške vodje,
ravnatelji/ce, svetovalni/e delavci/ke v vrtcih in šolah.
Št. izpeljav : 6
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
12.1.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
15.12.2005
12.1.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
15.12.2005
12.1.2006 - 28.2.2006
Ljubljana
5.5.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
Ljubljana
5.5.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
Ljubljana
5.5.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.726,83 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Ples in glasba v vrtcu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 86
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mirjam Senica, višja svetovalka za predšolsko vzgojo; 02 883 12 70; mirjam.senica@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: vzgojiteljice predšolskih otrok
Cilji: S seminarjem želimo usposobiti strokovne delavce za oblikovanje bogatega in raznovrstnega glasbenega in plesnega
124
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okolja z različnimi, strokovno utemeljenimi, spodbudami za otroka s: - poglabljanjem znanja o pomenu plesa in glasbe za
predšolskega otroka - s spoznavanjem možnosti za intenzivnejše vključevanje tradicionalnih oblik in vsebin s področja glasbe z usposabljanjem za strokovno presojo vključevanja popularne glasbe in plesa v vrtcu
Predavatelji in teme:
• Tradicionlna in sodobna glasba za predšolskega otroka - Miro Reichenrberg
4P
• Ritmične in plesne dejavnosti za predšolskega otroka - Petra Žiher
4D
• Glasbena pravljica - Mira Voglar
2P
• Popularna glasba v vrtcu - Tanja Žagar
4P
• Načrtovanje glasbenih in plesnih dejavnosti - Mirjam Senica
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
15.1.2006 - 15.2.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.762,48 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 02. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

PREDŠOLSKA VZGOJA - PROJEKTNO UČNO DELO PRI TEHNIČNIH DEJAVNOSTIH V VRTCU IN 1.
RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1,5
Koordinator: ddr. Jožica Bezjak, doc., Lilijana Ivetac; 05 66 31 260 ali 66 31 273; fax: 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si,
lili.ivetac@pef.upr.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Vzgojitelji in učitelji v 1. razredu devetletke
Cilji: Seminar vključuje vse oblike projektnega dela v vrtcih, vključno z metodami dela sodelovanja vzgojiteljic z učitelji(cami)
razredne stopnje v 1. razredu devetletne osnovne šole. Udeleženci seminarja bodo spoznavali metodiko projektnega učnega
dela pri tehnični vzgoji v luči novega kurikula na predavanjih, delavnicah, hospitacijah mentorjev tehnične vzgoje ter na
pripravah in izvedbah nastopov ob predstavitvah projektnega dela modela ddr. Jožice Bezjak ?Od ideje do izdelka?.
Predavatelji in teme:
• Cilji tehniškega kurikula in PUD pri tehničnih ustvarjalnostih v vrtcu in 1. razredu devetletne osnovne šole - Jožica
8 P,D
Bezjak, Janez Završnik, Jožica Bezjak
• Tehnične dejavnosti, priprava in izvedba v vrtcih in v 1. razredu devetletne osnovne šole, varno delo, okolju
8D
prijazni materiali in tehnologije - Jožica Bezjak, Janez Završnik, Uroš Zavodnik, Jožica Bezjak
• Analiza tehničnih dejavnosti in TV-trening, predstavitev projektov - Jožica Bezjak, Suzana Snoj
8 D,N
Obveznosti: Predstavitev projektnega dela na TV - treningu
Pogoji: Vzgojitelji in učitelji v 1. razredu devetletke
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
1.9.2005 - 30.9.2005
IC Portorož
31.8.2005
1.10.2005 - 31.10.2005
IC Portorož
31.8.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.167,47 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 02. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

OSEBNOSTNA RAST VZGOJITELJA V VRTCU
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Matej Tušak.izr.prof.; 01 520 77 84; matej.tusak@sp.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vrtci
Cilji: Udeleženci naj bi si skozi seminar pridobili spoznanja o možnostih osebnostne rasti, s katero se borijo proti izgorelosti pri
delu, in ki jim bo pomagala pri iskanju novih motivov ter možnostih regeneracije za delo v vrtcih.
Predavatelji in teme:
• Stres in izgorelost pri delu - teoretični koncepti - Maks Tušak
4P
• Motivacija za delo - Matej Tušak
4P
• Samopodoba in dejavniki razvoja pozitivne samopodobe - Manca Faganel
3P
• Samoanaliza in samoevaluacija - Matej Tušak
2D
• Relaksacijske tehnike kot pomoč pri odstranjevanju stresa - Tanja Kajtna
2D
• Razširjanje mej realnosti in tehnika kreativne vizualizacije - Matej Tušak
1P
Obveznosti: Pogoji: Ni
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
27.10.2005 - 28.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.834,52 SIT
Opombe: PSD / 06. Predšolska vzgoja / 02. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01005
Koordinator: dr. Matej Tušak, izr.prof.; 01 520 77 84; matej.tusak@sp.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Vrtci
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Št. točk: 1
Št. udeležencev: 20
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Cilji: Udeleženci naj bi si skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o motnjah in težavah v zgodnjem otroštvu, o kliničnih slikah
obstoječih motenj in o možnostih vplivanja za zdrav razvoj otrok s posebnimi potrebami. Spoznali naj bi se z rizičnimi dejavniki,
z vlogo družine in možnostmi preventive pred nastankom sekundarnih motenj.
Predavatelji in teme:
• Motnje v zgodnjem otroštvu - Maks Tušak
2P
• Otroška igra - Maksimiljana Tušak
3D
• Identifikacija in klinična slika motenj - Maks Tušak
2P
• Vloga družine pri redukciji ali nastanku primarnih in sekundarnih oblik motenosti - Maks Tušak
4P
• Pomoč pri odstranjanju oz. redukciji motenj: terapevtske oblike dela - Robert Masten
5D
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.11.2005
1.12.2005 - 2.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.408,50 SIT
Opombe: PSD / 06. Predšolska vzgoja / 02. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

LUTKE V VRTCU I
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Sabina Šinko; 02 2293600, 02 2518180; sabina.sinko@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok
Cilji: Uporaba lutke v vrtcu. Vzgojiteljem čim bolj približati igre in jih seznaniti z raznimi načini vključevanja lutk v vzgojni proces,
pri katerem se v vrtcih ustvarja kreativna atmosfera.Udeleženci bodo dobili praktične napotke, kako vključiti prstne, ročne,
ploske in senčne lutke v različna področja
Predavatelji in teme:
• Igra z lutkami - Sabina Šinko
4P
• Lutke na palici - Sabina Šinko, Denis Soldat
10 P,D
• Lutke na nitkah - Sabina Šinko, Denis Soldat
10 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.10.2005
13.2.2006 - 20.2.2006
Maribor
30.3.2006
14.4.2006 - 21.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.680,72 SIT
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 02. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

LUTKE V VRTCU II
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: Sabina Šinko; 02 2293600, 02 2518180; sabina.sinko@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok
Cilji: Uporaba lutke v vrtcu
Predavatelji in teme:
• Igra z lutkami - Sabina Šinko
• Prstne in ročne lutke v vrtcu - Sabina Šinko, Denis Soldat
• Ploske in senčne lutke v vrtcu - Sabina Šinko, Denis Soldat
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.10.2005
18.11.2005 - 18.11.2005
Maribor
12.1.2006
10.2.2006 - 20.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.824,82 SIT

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 20

4P
10 P,D
10 P,D

PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 01. Posebni program vzgoje in izobraževanja

DEPRESIVNOST IN SUICIDALNOST
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Matej Tušak, izr.prof.; 01 520 77 84; matej.tusak@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Vzgojitelji, razredni učitelji, športni pedagogi, drugi.
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi depresivnosti in pojavom suicidalnosti. Seznanili se bodo z
dejavniki in načini pojavljanja depresivnih stanj ter s potekom omenjenih motenj. Na osnovi poznavanja depresivnosti in
suicidalnosti naj bi osvojili najosnovnejša znanja o možnostih prevencije in ravnanja v tovrstni situaciji v razredu, med dijaki,
otroki ipd.
Predavatelji in teme:
• Depresivnost - Maks Tušak
5P
• Suicidalnost - Maks Tušak
4P
• Prepoznavanje depresivnosti in suicidalnosti - Robert Masten
4P
• Simptomatika depresivnosti in suicidalnosti - Matej Tušak
2P
• Prevencija in intervence - Matej Tušak
6P
• Motnje v šoli - Tanja Kajtna
1P
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• Merjenje depresivnosti in suicidalnosti - Maksimiljana Tušak
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
8.11.2005
6.4.2006 - 8.4.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.877,63 SIT
Opombe: -

2D
Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 01. Posebni program vzgoje in izobraževanja

Didaktične novosti Posebnega programa vzgoje,izobraževanja in usposabljanja učencev z zmerno,težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 87
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Janja Cotič; 01/3005186, 01/3005199; Janja.Cotic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vodilni in vodstveni delvaci, strokovni in svetovalni delavci, ki delajo z učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju
Cilji: Predstavitev učno ciljnega načrtovanja Posebnega programa s trendi sodobnega poučevanja in izzivi, ki jih prinaša
program.
Predavatelji in teme:
• Seznanitev z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - mag. Janja Cotič
1P
• Učno ciljno načrtovanje Posebnega programa - Ida Jurgec
4 P,D
• Individualizacija in timsko delo z učenci z zmerno,težjo in težko motnjo v duševnem razvoju - mag. Jan Ulaga
4 P,D
• Vključevanje staršev v proces vzgoje,izobraževanja inj usposabljanja učencev z zmerno,težjo in težko motnjo v
4 P,D
duševnem razvoju - Marjan Lačen
• Izvajanje Posebnega programa v oddelkih pri šolah s prilagojenim programom - mag. Matej Rovšek
3 P,D
Obveznosti: _
Pogoji: _
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.10.2005
9.1.2006 - 3.4.2006
Ljubljana
11.10.2005
3.4.2006 - 5.5.2006
Zreče
11.10.2005
5.6.2006 - 17.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.323,06 SIT
Opombe: Posebni program vzgoje in izobraževanja
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 01. Posebni program vzgoje in izobraževanja

Socialno učenje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 88
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jožica Gramc; (01) 2363-105; jozica.gramc@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni in svetovalni delavci osnovnih in srednjih šol, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in učitelji družboslovnih predmetov.
Cilji: Navodila za izvajanje socialnega učenja; osvetlitev smernic socialnega učenja in možnosti za preseganje problemov
vedenjskih in osebnostnih motenj s pomočjo socialnega učenja; v izkušenjski delavnici spoznavanje metod, oblik in tehnik dela,
ki vzpodbujajo uporabo in vadbo socialnih spretnosti.
Predavatelji in teme:
• Socialno učenje v šolskem okolju - izkušnje, problemi in potrebe - Albert Mrgole
4 P,D
• Prepoznavanje in razvijanje odgovornega vedenja - Jasna Škarič
2D
• Skrb za osebnostno rast - Zdenka Zalokar Divjak
4 P,D
• Socialno učenje kot del učenja človekovih pravic - Romana Frankovič
4D
• Gibalne in sprostitvene dejavnosti ter vloga gibalno plesne terapije v procesu socialne integracije - Bojana Caf
4D
• Izzivi multikulturnosti - Katja Bizjak
4D
• Interakcijske igre - Jožica Gramc
4D
• Širimo učno okolje - Simona Hartman
2D
• Čarobna moč lutke - Edi Majaron
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
24.11.2005 - 26.11.2005
Strunjan
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.171,30 SIT
Opombe: Za udeležence je program dejansko 24 urni. Ker bo delo potekalo v več skupinah, je predavateljskih ur 36.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom

GIBALNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Tjaša Filipčič; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; tjaša.filipcic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Specialni pedagogi, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v različnih ustanovah (osnovna šola
s prilagojenim programom, OVI, VDC.
127

PSD – Posodobitveni programi

Cilji: Udeleženci znajo izbrati in izpeljati izbrane prilagojene gibalne vsebine na različnih vadiščih (narava, bazen, telovadnica),
jih prilagoditi otrokovi razvojni stopnji, znanju, sposobnostim in posebni potrebi.
Predavatelji in teme:
• Aktivnosti v naravi primerne za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (pp) - mag. Franjo Krpač, mag. Tjaša
6 P,D
Filipčič, mag. Franjo Krpač
• Plavalno opisovanje otrok in mladostnikov s pp - dr. Rajko Vute, mag. Tjaša Filipčič
6 P,D
• Naravne oblike gibanja in igre primerne za otroke s pp - dr. Vesna Štemberger, mag. Tjaša Filipčič
5D
• Igre z žogo primerne za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami - dr. Rajko Vute, mag. Tjaša Filipčič
4D
• Ples, plesne igre primerne za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami - Klavdija Debelak
3D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Specialni pedagogi, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v različnih ustanovah, kjer so le-ti vključeni
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2006
1.5.2006 - 31.5.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.752,04 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom

Družba (družboslovje) v drugem triletju devetletne osnovne šole s prilagojenim programom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 89
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Sonja Dobravc; 03 490 79 37; sonja.dobravc@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji predmeta družba v 9-letni osnovni šoli s prilagojenom programom
Cilji: Usposabljanje učiteljev OŠPP za: poučevanje družbe (družboslovja) v drugem triletju v skladu z novim učnim načrtom
(devetletna OŠPP), izvajanje sodobnih didaktičnih pristopov, načrtovanje dela, preverjanje in ocenjevanje, spremljanje in
refleksija lastnega dela.
Predavatelji in teme:
• Učni načrt - filozofija predmeta, cilji, dejavnosti, standardi znanj,... - Meta Budnar, Marjeta Zabukovec
2D
• Ljudje v prostoru - kartiranje, delo z zemljevidom, orientacija, raziskovanje prostora - Maja Umek, Meta Budnar
6 TD
• Ljudje v času - etnološki in zgodovinski vidik - Janez Bogataj, Olga Janša Zorn
6 TD
• Ljudje v družbi - socialne interakcije - Meta Budnar, Marjeta Zabukovec
3D
• Znanje, učenje, poučevanje - Meta Budnar, Sonja Dobravc
4D
• Načrtovanje, preverjanje, ocenjevanje - Meta Budnar, Sonja Dobravc
3D
Obveznosti: Udeleženci naj na seminar prinesejo učni načrt za predmet DRUŽBA za OŠPP in kompas. Delo bo potekalo na
terenu, zato je potrebna primerna obutev in oprema.
Pogoji: Aktivno sodelovanje na seminarju
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.2.2006
15.3.2006 - 15.4.2006
Slovenske Konjice
15.2.2006
15.4.2006 - 15.5.2006
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.859,54 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt za predmet DRUŽBA (DRUŽBOSLOVJE), v drugem triletju OŠPP Marentič - Požarnik,
B.(2000): Psihologija učenja in poučevanja, DZS. Ljubljana
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom

Naravoslovje za prilagojen program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 90
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Darinka Ložar; 2411956; Darinka.Lozar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo naravoslovje po prilagojenem programu OŠ z nižjim izobrazbenim standardom
Cilji: Usposobiti učitelje, ki poučujejo naravoslovje v 9 - letnii OŠ s prilagojenim programom, oziroma učitelji, ki poučujejo v
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Namen seminarja je, da se učitelji v obliki pedagoških delavnic
seznanijo z novimi metodami in oblikami dela v razredu in zunaj razreda.
Predavatelji in teme:
• Preprosti kemijski eksperimenti - Andreja Bačnik
8 P,D
• Preprosti fizikalni eksperimenti - Vinko Udir
8 P,D
• Preprosto opazovanje v biologiji - Minka Vičar
8 P,D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju
Pogoji: Seminar je namenjen diplomantom Pedagoške fakultete, smer specialna in rehabilitacijska pedagogoika (defektologija).
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
10.10.2005 - 30.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.195,96 SIT
Opombe: Gradivo dobijo udeleženci na seminarju
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom

POUK SLOVENŠČINE V OŠPP
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 91
Št. izvajalca: 02001
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Št. točk: 1,5

PSD – Posodobitveni programi

Koordinator: Marija Sivec; 01 23 63 110 faks: 01 23 63 150; marija.sivec@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo slovenščino v OŠPP
Cilji: Seznaniti udeležence s teoretičnimi in didaktičnimi izhodišči za pouk slovenščine v 2. triletju, s praktičnimi primeri
obravnave umetnostnih in neumetnostnih besedil, s koraki načrtovanja pouka, z aplikacijami sodobnih didaktičnih pristopov.
Omogočiti izmenjavo dobrih izkušenj med udeleženci seminarja.
Predavatelji in teme:
• Teoretična in didaktična izhodišča za obravnavo neumetnostnih besedil - Martina Križaj Ortar
3P
• Razvijanje bralnih strategij - Sonja Pečjak
3P
• Teoretična in didaktična izhodišča za obravnavo umetnostnih besedil - Metka Kordigel
3P
• Dramska igra in dramatizacija proznega besedila - Vida Medved Udovič
3D
• Obravnava neumetnostnih besedil v razredu - Opis - Darinka Kos
2D
• Načrtovanje tematskega sklopa z neumetnostnimi besedili - Breda Ferčec Muršak
2D
• Načrtovanje tematskega sklopa z umetnostnimi besedili - Branka Miličevič
2D
• Motivacija in domišljijske aktivnosti pri obravnavi umetnostnih besedil - Slava Šarc
2D
• Izkušnje iz razreda - Začetno opismenjevanje v OŠPP - Helena Jeršan
2D
• Okrogla miza: Delo z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili - Breda Ferčec Muršak, Marija Sivec
2R
Obveznosti: Preizkus v praksi in evalvacija načrtovane ure ter izdelkov učencev.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
23.9.2005 - 26.10.2005
Ljubljana
10.1.2006
10.2.2006 - 10.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.077,05 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt za pouk slovenščine v OŠPP (Ljubljana 2003)
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 03. Prilagojeni programi z enakovrednim
izobrazbenim standardom

Naravoslovje za otroke s posebnimi potrebami
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 92
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Majda Naji; 02/32 08 064 02/33 26 707; majda.naji@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji naravoslovja v osnovnih šolah ter poklicnih in strokovnih šolah
Cilji: Učitelji naravoslovja se bodo seznanili s kombinacijo različnih metod in pristopov od direktnega poučevanja (jasno
določeni cilji, demonstracije in povezave med pojmi) do strateškega poučevanja (uporaba znanja in reševanje problemov).
Spoznali bodo angleški nacionalni učni načrt za naravoslovje, ki nudi smernice za vključevanje učencev s posebnimi potrebami.
Osnova teh usmeritev so trije principi: ? Uveljavljanje ustreznih učnih izzivov ? Odzivanje na različne učne potrebe posameznih
učencev ? Premagovanje možnih ovir pri učenju in ocenjevanju posameznikov ali skupin
Predavatelji in teme:
• Naravoslovje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami - Liz Singleton, Franci Kolenec, Jiri Matyasek, Liz
8 P,D
Singleton, Franci Kolenec
• Učenci s posebnimi potrebami pri učenju naravoslovja - Saša Glažar, Marija Kavkler
8 P,D
• Terensko in eksperimentalno delo za otroke s posebnimi potrebami - Iztok Devetak, Mojca Lipec Stopar, Tatjana
8D
Ferjan
Obveznosti: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.3.2006
7.4.2006 - 9.4.2006
Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.224,18 SIT
Opombe: Učni načrti za naravoslovje v osnovnih ter strokovnih in poklicnih šolah
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

DELO Z GLUHIM, NAGLUŠNIM OTROKOM IN OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Repič; Tel. ++386 5 6746 762 Fax. 386 5 6746 766; helena. repic@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi (defektologi)
Cilji: Spoznati gluhoto, naglušnost in govorno jezikovne motnje ter značilnosti funkcioniranja teh otrok. Predstavljene bodo
različne oblike, metode in tehnike dela z otroki ter uspešne oblike sodelovanja z učitelji,vzgojitelji in starši. Glavni cilj
spopolnjevanja je spoznati problematiko, ki jo prinese gluhota oziroma govorno jezikovna motnja, posebno delovanje
osrednjega živčevja ter otrokove sposobnosti, potenciale, ki jih lahko uspešno uporabijo v praksi.
Predavatelji in teme:
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Ljudmila Likar,svetnica
1P
• Sodobne oblike in metode dela z gluhimi, naglušnimi učenci in učenci z govorno jezikovno motnjo pri nas in v
1P
svetu - Sonja Hrabar,svetnica
• Vrsta in stopnje izgube sluha, diagnostika, slušni aparati in kohlearni implant - dr.Matjaž Kranjc,specialist
2 P,D
otorinolaringolog, dr. Matjaž Kranjc, specialist otorinolaringolog
• Individualizirani programi: programi, prilagoditve, preverjanje znanja, navodila za vse otroke s posebnimi
2P
potrebami - Amelija Mozetič-Hussu,svetovalka, Iris Kodrič
• Mobilni defektolog-surdopedagog, izvajalec dodatne strokovne pomoči za gluhe in naglušne - Amelija mozetič2P
129

PSD – Posodobitveni programi

Hussu,svetovalka, Iris Kodrič
• Pomagajmo učencem s posebnimi potrebami (gluhim, naglušnim in učencem z govorno jezikovno motnjo), da so
2D
sprejeti in uspešni. - Jožica Rupnik,svetnica, Darja Trobec,svetovalka
• Kako je lahko dober učitelj dober vodja in uspešen sodelavec v razredu z otrokom s posebnimi potrebami 2 P,D
Mirjana Černetič,svetovalka, Tanja Filipčič-Mrak,svetovalka
• Učenec z govorno jezikovno motnjov osnovni šoli in vloga logopeda - Tanja Legac,svetovalka, Irma
2P
Plevnik,svetovalka
• Oblike in tehnike dela s starši - Sanda Mesič-Jurin, Ljudmila Likar,svetnica
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.11.2005
25.11.2005 - 26.11.2005
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.956,56 SIT
Opombe: Več avtorjev(1994), Spoznajmo slušno motenega otroka, Zavod RS za šolstvo, znanost in šport (Ljubljana)Več
avtorjev (1993) Multidisciplinarni pristop v logopediji, Aktiv logopedov Južne primorske (Portorož)
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

DEŽELA ČRTARIJA IN ŽAREK V BESEDI-IGRIV NAČIN OPISMENJEVANJA V PRVI TRIADI
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Repič; Tel.++386 5 6746 762 FaX. ++386 5 6746 766; helena.repic@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitellji, specialni in rehabilitacijski pedagogi (defektologi), svetovalni delavci v vrtcih, osnovnih šolah
in zavodih.
Cilji: Vsebina seminarja zajema osnove začetnega opismenjevanja. Spoznali boste posebne vaje in njihov pomen za razvoj
motorike, orientacije in smeri pri pisanju. Kako na igriv, a obenem izredno sistematičen način lahko urite poteze, ki tvorijo prvine
črk. Skozi praktične vaje boste spoznali, kako spodbujati razvoj psihofizičnih funkcij, ki so potrebne za uspešno osvajane tehnik
branja. Cilj je spoznati tehnike dela in jih uporabljati v praksi.
Predavatelji in teme:
• Težave pri začetnem opismenjevanju. kaj lahko ovira otroka pri pisanju? Pogoji za izvajanje vaj. Predstavitev vaj
8 P,D
v DZ I.,II. "Črtarije" in cilji le teh. - Adela Lavrenič,svetnica , Adela Lavrenčič,svetnica, Hermina Bavčar,svetnica
• Pedagoški dejavniki bralne (ne) učinkovitosti. Pomen motorike in slušne percepcije za branje. Vidna percepcija in
8 P,D
pomen pridobivanja hitrosti in besednega zaklada za branje. Predstavitev I.,II., III. in IV. DZ Žarek v besedi.
IZvedba bralnih vaj v razredu. - Adela Lavrenčič , Adela Lavrenčič, Hermina Bavčar
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.10.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.641,76 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Bavčar Hermina, Adela Lavrenčič: Dežela črtarija I.II.; Ljubljana, DZS, 2002; Bavčar
Hermina,Adela Lavrenčič: Žarek v besedi I.,II.,III.,IV. Nova gorica, Educa, 2002
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

KAKO POMAGAMO OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO V DEVETLETNI ŠOLI
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Sanda Mesič-Jurin; Tel. ++386 5 6746 762 Fax. ++386 5 6746 766; sandra.mesic@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojitelji in pomočniki, učitelji, svetovalni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi, izvajalci dodatne
strokovne pomoči
Cilji: Vsebina seminarja zajema osnove teoretičnih znanj s področja govorno jezikovnih motenj in prikaz konkretnega dela z
otroki, ki imajo težave na področju govora in jezika. Predstavljene bodo oblike, metode in načini dela z otroki in starši.
Predavatelji in teme:
• Učenci z govorno jezikovno motnjo v sistemu osnovnega šolstva (usmerjanje, dodatna strokovna pomoč,
1P
programi za otroke) - Sonja Hrabar, svetnica, Ljudmila Likar, svetnica
• Logoped kot izvajalec dodatne strokovne pomoči v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
1 P,D
pomočjo v šolah. - Tanja Legac, svetnica, Irma Plevnik, svetovalka
• Skupinsko delo z otroki z govorno jezikovno motnjo kot podporni program za ohranjanje in izboljšanje učenčeve
2 P,D
samopodobe - Ljudmila Franza,svetnica, Nika Hribernik,svetovalka
• Značilnosti učencev z govorno jezikovno motnjo in kako jim pomagamo - Sandaa Mesič-Jurin
1P
• Kako z gibalno govornimi in glasbeno govornimi stimulacijami pomagamo učencem do boljšega govora - Vesna
2D
Frančič,svetovalka, Ivica Bučar-Jejčič,svetovalka
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti: vaje v skupini, v razredu - Ljuba Šušteršič,svetnica, Helena
2D
Dodlek,svetovalka
• Vaje za razvijanje socialnih veščin - Jožica Rupnik, svetnica, Darja Trobec, svetovalka
3D
• Brain GYM - vaje za vzpostavljanje ravnovesja v telesu kot pomoč pri branju, pisanju in računanju - dr.Majda
2D
Končar
• Supinsko delo s starši otrok z govorno jezikovno motnjo - Sanda Mesič-Jurin, Maša Černelič
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.4.2006
21.4.2006 - 22.4.2006
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.309,40 SIT
Opombe: Žerdin Tereza:Težave,težavice, učne motnje, Ljubljana; Reasoner: Kako krepiti osebnost svojega otroka,vodnik za
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starše; Reasoner, Dusa:Razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov; Budnar: Otroci s specifičnimi težavami v
sodobni družbi.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

OD MALČKA DO VSEZNALČKA
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Mihela Medved; Tel. ++386 5 6746 762 Fax. ++386 5 6746 766; mihela.medved@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, učitelji v prvem triletju, specialni in rehabilitacijski pedagogi (defektologi),
izvajalci dodatne strokovne pomoči, socialni pedagogi
Cilji: Spoznati komplet delovnih zvezkov "OD MALČKA DO VSEZNALČKA", ki omogoča skladnost otrokovega razvoja.
Spoznali boste kako v procesu rehabilitacije s pomočjo pripravljenega gradiva otroci uporabljajo vsa čutila (spaciocepcijo), igraje
razvijajo motoriko, harmonijo gibanja, globoko doživljanje, spontanost v komunikaciji, bogastvo verbalnega in neverbalnega
izražanja, pozornost, vztrajnost, ustvarjalnost, koncentracijo,čustveno razgibnanost, zgodnjo opismenjenost, grafomotorično
zrelost in sposobnost govorno jezikovne komunikacije.
Predavatelji in teme:
• Gibanje in prostor v komunikacijii - Sonja Hrabar,svetnica
2P
• Metodika dela s Piktografsko ritmiko - Mladen Lovrič,svetnik
2P
• Prvi delovni zvezek:"Čičke čačke za malčke" - Erika Perišin,svetnica, Mladen Lovrič,svetnik
4D
• Drugi delovni zvezek:"Izštevanke za palčke skakalčke" - Mihela Medved,svetnica, Ivica Bučar-Jejčič,svetovalka
4D
• Tretji delovni zvezek:"Zgodbice za vseznalčke" - Branka Podboj,svetovalka, Nataša Košir,mentorica, Barbara
4D
Tetičkovič,svetovalka
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.3.2006
24.3.2006 - 25.3.2006
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.986,54 SIT
Opombe: Udeleženci seminarja boste spoznali teoretična izhodišča Piktografske ritmike. Dobili konkretna navodila za uporabo
treh delovnih zvezkov po tej metodi. V delavnicah boste imeli možnost praktičnega preizkušanja.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

UČINKOVITA DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S PRIMANJKLJAJI NA
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Marija Kavkler, izr.prof.; (01)5892-200; fax: (01)5347-997; marija.kavkler@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Izvajalci dodatne strokovne pomoči (mobilni defektologi, svetovalni delavci in učitelji).
Cilji: Usposobiti izvajalce dodatne strokovne pomoči za učinkovito načrtovanje in izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom
in mladostnikom s PPPU ter sodelovanje v strokovnem timu in s starši.
Predavatelji in teme:
• Nova spoznanja in pristopi na področju PPPU - dr. Lidija Magajna
4 P,D
• Strategije in pristopi pri delu z otroki z diskalkulijo in dispraksijo - dr. Marija Kavkler
4 P,D
• Strategije prilagajanja pomoči in prilagajanja učnih gradiv za otroke z disleksijo - mag. Milena Košak Babuder
4 P,D
• Novejša dognanja o ADHD - mag. Suzana Pulec
4 P,D
• Timsko delo - dr. Simona Tancig
3P
• Delo s starši - dr. Egidija Novljan
5 P,D
Pogoji: Udeleženci seminarja morajo imeti izkušnje s področja nudenja dodatne strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s
PPPU.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
PeF Ljubljana
1.3.2006
1.3.2006 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
1.8.2006
1.8.2006 - 30.8.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.139,71 SIT
Opombe: Seznam literature in gradiva za praktično delo bodo udeleženci seminarja dobili na seminarju.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

PRILAGODITVE POUKA TUJEGA JEZIKA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH ŠOLAH
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Brigita Kacjan; 02 2293600, 02 2518180; brigita.kacjan@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji, profesorice/profesorji nemškega jezika
Cilji: Najnovejši trend v šolski politiki v Sloveniji je vključevanje vedno več otrok s posebnimi potrebami v redno šolo. Vendar so
učitelji tujega jezika - tako kot drugi - praviloma premalo pripravljeni na ta izziv. Želimo osvetliti prav nekatera zapostavljena
oziroma prezrta področja, ki presegajo okvir običajnega tujega jezika. Spoznali bomo več vrst prilagoditve pouka tujega jezika s
posebnimi potrebami,
Predavatelji in teme:
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• Integracija/inkluzija otrok s posebnimi potrebami v šoli - Majda Schmidt
• Gluhi, naglušni učenci in učenci z govorno jezikovnimi motnjami v redni šoli - Klavdija Ambrožič
• Razumevanje težav in načini pomoči učencu z jezikovnim primanjkljajem - Tjaša Burja
• Angleščino se učimo malo drugače - Lidija Skalicky
• Kognitivni razvoj otroka in mladostnika - Karmen Teržan Kopecky
• Spodbujanje odgovornega vedenja pri učencih - Mateja Horvat Pšunder
• Značlnosti razvoja otrokovega govora - Teodor Petrič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.2.2006
24.3.2006 - 25.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.745,14 SIT

3D
1P
2D
2D
2D
4D
2P

PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Izvajanje integriranega izobraževanja v poklicnem,strokovnem,srednjem šolstvu in gimnazijah
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 93
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Franci M. Kolenec; 01/2411964; 01/2411968; Franci.Kolenec@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vodilni in vodstveni delavci, strokovni in svetovalni delavci poklicnih, strokovnih, srednjih šol in gimnazij, ki
sprejmejo in delajo z integriranim dijakom
Cilji: Seznanitev strokovnih delavcev s posamezno vrsto motenj oziroma ovire;izvajanje prilagojenega programa, metod in oblik
dela z integriranim dijakom ter specialnimi didaktičnimi pripomočki; navodila za izvajanje izobraževalnega programa s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za dijake s posebnimi potrebami; priprava individualiziranega programa
za integriranega (usmerjenega) dijaka; seznanitev z zakonodajo, ki ureja področje VIZ otrok s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Zakon o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;Prilagojeno izvajanje programa za dijake s
8 P,D
primanjkljaji na posameznih področjih dela;Individualiziran program - Franci M.Kolenec
• Prilagojeno izvajanje programa za slepe in slabovidne dijake - Mirjam Hafner
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje programa za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami - Alenka
3 P,D
Levec/Alenka Werdonig
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno ovirane dijake - Saša Markovič
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje programa za dijake z motnjami vedenja in osebnosti - Jože Horvat
4 P,D
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolne dijake - Tanja Bečan
3 P,D
Obveznosti: _
Pogoji: Vodilni in vodstveni delavci,strokovni in svetovalni del.,ki so sprejeli integriranega dijaka v poklicno,strokovno,srednjo
šolo ter gimnazijo na podlagi odločbe o usmeritvi.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.11.2005
9.1.2006 - 31.8.2006
Ljubljana
11.11.2005
9.1.2006 - 31.8.2006
Maribor ali Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.149,56 SIT
Opombe: Galeša,M.(1995):Spec.met.individualizacije,Didakta,Radovljica;Galeša,M.(1993): Osnove
spec.didaktike,Didakta,Radovljica;Navodila za izvajanje prilagojenega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno
str.pomočjoza dijake s posebnimi potrebami.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Priporočilo za delo z integriranim vedenjsko in osebnostno motenim učencem, dijakom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 94
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Franci M.Kolenec; 01/2411964; 01/2411968; Franci.Kolenec@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Vodilni in vodstveni delavci, strokovni in svetovalni delavci osnovnih in srednjih šol,zavodov za vzgojo in
izobraževanje otr. in ml. s posebnimi potrebami, ki dealjo z integriranim učencem,dijakom.
Cilji: Osvetlitev problemov vedenjskih in osebnostni motenj-motnje učenja in delovne storilnosti, agresije, psihogene motnje
večinoma s psihično simptomatiko;hiperkinetični učenec,dijak;v izkušenjskih delavnicah reševanje problemov,spoznavanje
metod,oblik in tehnik dela za konstruktivno reševanje nastalih problemov;priprava individualiziranega program za integriranega
(usmerjenega9učenca,dijaka;seznanitev s šolsko zakonodajo in Navodili za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo za 9-letno OŠ in SŠ
Predavatelji in teme:
• Simptomatika MVO-integracija-segregacija - Anton Kranjčan
3 P,D
• Psihogene motnje s psihično simptomatiko;motivacija za učenje;odpori pri učenju - doc.dr.Ivan Škoflek
4 P,D
• Osnovne značilnosti motenj vedenja in osebnosti,fenomenologija in vzroki - mag.Marica Horvat
3 P,D
• Vedenjske težave in šola - Borut Casar
3 P,D
• Agresivni učenec,dijak - Darinka Gerič
3 P,D
• ZUOPP in individualizirani program, hospitacije v razredih z učenci z MVO - dr. Franci M.Kolenec
8 P,D
Obveznosti: _
Pogoji: Usmerjen učene,dijak z motnjo vedenja in osebnostni
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
21.11.2005
16.3.2006 - 18.3.2006
Veržej oziroma Murska Sobota
21.11.2005
25.5.2006 - 27.5.2006
Veržej oziroama Murska Sobota
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Najvišja dovoljena kotizacija: 10.816,17 SIT
Opombe: Horvat,M.idr.(2000):Delo z vedenjsko in osebnostno motenim otrokom in mladostnikom,ZRSŠ,Ljubljana; Navodila za
izob.prog.s prilag.izvajanjem in dodatno str.pomočjo za 9-letno OŠ;Navodila za izvajanje izob. prog.poklicnega in str.izob.s
prilag.izvajanjem in dodat.str.pomočjo in za gimnazijski program
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Specialni in rehabilitacijski pedagog (mobilni specialni pedagog) v redni osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 95
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Darinka Ložar; 2411956; Darinka.Ložar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Specialni in rehabilitacijski pedagogi (defektologi, specialni pedagogi), ki nudijo dodatno strokovno pomoč
učencem s primankljaji na posameznih področjih učenja
Cilji: Udeleženci in udeleženke se bodo seznanili z vlogo, ki jo ima specialni in rehabilitacijski pedagog (specialni pedagog,
defektolog) na OŠ v odnosu do otrok, staršev, učiteljev in strokovne skupine. Seznanili se bodo tudi z načrtovanjem, izvajanjem
in evalvacijo individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Specialni in rehabilitacijski pedagog (mobilni specialni pedagog) na redni osnovni šoli - Darinka Ložar
3 P,D
• Spoznavanje otrokovih posebnih vzgojno izobraževalnih potreb - Marko Strle
3 P,D
• Individualiziran program - Darinka Ložar
2P
• Pomoč otroku, ki ima težave pri matematiki - Ingrid Babič
3 P,D
• Pomoč otroku z motnjo branja in pisanja - Nevenka Vidmar
3 P,D
• Sodelovanje učitelja in mobilnega specialnega pedagoga - Mojca Klug
2 P,D
• Organizacija in materjalni pogoji učinkovite pomoči učencu s posebnimi potrebami - Mojca Klug
4 P,D
• Gibalni razvoj in posebna gibalna vzgoja - Marta Bratovič
4 P,D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Pogoji: Izobrazba ustrezna smeri
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
1.3.2006 - 30.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.412,56 SIT
Opombe: Gradivo udeleženci dobijo na seminarju.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Delo s predšolskim gluhim in naglušnim otrokom
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1
Koordinator: Dušan Kuhar, univ.dipl.psih.; tel.: (01)58-00-504, fax.:(01)56-82-527; dusan.kuhar@amis.net;
dusan.kuhar@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojiteljice in strokovni delavci rednih vrtcev, ki imajo v svojih skupinah gluhe oz. naglušne otroke.
Cilji: Seznanitev udeležencev z: - gluhoto oz. naglušnostjo, šolskimi, osebnostnimi, psihološkimi in socialnimi posebnostmi teh
otrok, - metodami in načini dela v oddelkih, prilagoditvami pri delu, - slušnimi pripomočki, - postopki diagnostike in usmerjanja, načini pomoči tem otrokom (mobilna služba, ambulantna obravnava) itd.
Predavatelji in teme:
• Model izobraževanja gluhih in naglušnih otrok v ZGNL - Tatjana Somrak
1P
• Hospitacije in predstavitev dela v oddelkih - Valerija Marot, Katja Krajnc, Vida Krajnc
1H
• hospitacije pri slušnem in govornem treningu - Irena Brecelj, Irena Željan, Barbara Lesar
1H
• Govor, jezik, komunikacija - Ana Mirai
1P
• Spodbujanje govora z različnimi metodami in tehnikami - Branka Podboj, Nataša Košir
1,50 D
• Značilnosti dela v vrtcu ZGNL - Katja Krajnc
1P
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
1,50 P,D
• Sodelovanje mobilne službe - Irena Brecelj
1P
• Psihološke značilnosti gluhih in naglušnih otrok - Dušan Kuhar
1P
• Slušni pripomočki - Monika Rataj
1P
• Pravljice za gluhe otroke - Marjetka Kulovec
1P
• Izkušnje gluhe osebe - Petra Rezar
1P
• Hospitacije v osnovni in srednji šoli ter ALO oddelku - strokovni delavci ZGNL
1H
• Otroci s posebnimi potrebami v rednem vrtcu - Marija Jurman
1P
• Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - Maja Smrekar
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Pogoji: Seminar je namenjen pedagoškim delavcem, ki delajo ali se pripravljajo na delo z gluhim oz. naglušnim otrokom.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.10.2005 - 31.10.2005
ZGNL, Vojkova 74, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.018,48 SIT
Opombe: Literatura: - Sluh - naglušnost in gluhost (uredil Stane Košir) - Alenka Levec: Če je v razredu gluh ali naglušen
učenec - Dušan Kuhar: Pogovori s starši gluhih in naglušnih otrok
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
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mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Funkcionalno učenje z osnovami družinskega pristopa
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1,5
Koordinator: Barbara Šömen, prof.defektologije, spec.zakonske in družinske terapije; 01/5800-523, 01/5800-548;
anadolnicar@hotmail.com barbara.soemen@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: defektologi, vzgojitelji predšolskih otrok rednih in razvojnih oddelkov, logopedi, surdopedagogi, psihologi,
delovni terapevti
Cilji: - usmerjeno opazovanje otrokove igre v prelingvalnem obdobju in načrtovanje individualno prilagojenega vzg.-izob.
procesa glede na oceno otrokovih razvojnih potreb - razumevanje teoretičnih osnov metode in razvojnih značilnosti otrok s
posebnimi potrebami - demonstracija praktičnega vzg.-izob. dela - razumevanje in izvedba diferenciacije po zahtevnosti na
področju kognitivnih in konativnih ciljev - razumevanje in demonstracija možnosti za soudeležbo staršev pri procesu vzgoje in
otrokovega učenja - opazovanje in ocenjevanje vzg.-izob. procesa skozi različne oblike evalvacije
Predavatelji in teme:
• Otrokova igra do drugega leta starosti - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2 P,R
• Razvojne značilnosti otrok s posebnimi potrebami - Barbara Šömen
1P
• Načela Funkcionalnega učenja - Anamarija Filipič Dolnilčar
1P
• Didaktični materiali pri metodi Funkcionalnega učenja - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
1D
• Učno orodje - nameščanje - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2 P,D
• Učno orodje - postavljanje v pare - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2 P,D
• Učno orodje - primerjanje - Anamarija Filipič Dolnilar, Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2 P,D
• Analiza izvedbe učnih orodij - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2R
• Učno orodje - razvrščanje - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2 P,D
• Učno orodje - udarjanje in čečkanje - Anamarija Filipič Dolničar
1D
• Pregled učnih orodij - Barbara Šömen
1P
• Uporaba metode Funkcionalnega učenja - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar,
4 D,R
Barbara Šömen
• Delo s starši ter osnove družinskega pristopa - Barbara Šömen
1P
• Praksa in metoda Funkcionalnega učenja - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
2R
Obveznosti: priprava video posnetka izvedene ure po metodi Funkcionalnega učenja (največ 10 minut)
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
1.11.2005 - 23.12.2005
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
30.12.2005
15.3.2006 - 24.6.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 32.324,17 SIT
Opombe: Priporočljiva literatura: Učenje in kominikacija-priročnik (ZGNL, 1999); Skrita moč družine,L.K. Kompan Erzar (2003)
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
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Metode in načini dela pri otrocih z znaki avtizma
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marina Švaglič; tel.: (01)58-00-556, fax.: (01)56-82-527; marija.svaglic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Edukacijsko rehabilitacijski pedagogi, učitelji v rednih šolah in ustanovah za rehabilitacijo, vzgojitelji in drugi
strokovni delavci, ki se srečujejo s problematiko avtizma
Cilji: - Osvajanje novih znanj in izkušenj pri delu z otroci z znaki avtizma in avtizmu podobnimi stanji. - Seznanitev z novostmi v
rehabilitaciji avtizma (Združene države Amerike)
Predavatelji in teme:
• O avtizmu (zgodovina, diagnostika in diferencialna diagnostika, zmote o avtizmu) - Marina Švaglič
2P
• Komunikacija - najpomembnejša stvar na svetu (izkušnje iz ZDA) - Vladimir Benković
3 P,D
• Modifikacija vedenja - osvajanje pravil - Želimir Raiter
3 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2005
1.10.2005 - 31.12.2005
ZGNL Vojkova 74, 1000 Ljubljana
29.9.2005
1.2.2006 - 1.5.2006
ZGNL Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.881,06 SIT
Opombe: Literatura:
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

METODE IN OBLIKE DELA Z GLUHIM IN NAGLUŠNIM UČENCEM ALI DIJAKOM 1.DEL
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1
Koordinator: Dušan Kuhar, univ.dipl.psih.; tel.: (01)58-00-504, fax.:(01)56-82-527; dusan.kuhar@amis.net;
dusan.kuhar@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji in profesorji osnovnih in srednjih šol, ki poučujejo gluhe in naglušne učence.
Cilji: Seznanitev udeležencev z: - gluhoto oz. naglušnostjo, šolskimi, osebnostnimi, psihološkimi in socialnimi posebnostmi teh
otrok, - metodami in načini dela v oddelkih, prilagoditvami pri delu v šoli, - slušnimi pripomočki, - postopki diagnostike in
usmerjanja, - načini pomoči tem otrokom (mobilna služba, ambulantna obravnava) itd.
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Predavatelji in teme:
• Predstavitev ZGNL - Tatjana Somrak
1P
• hospitacije v razredu - Simona Zupan Šmigič, Meta Štampek, Irena Fifolt, Živa Peljhan, Dušan Dvorščak
1H
• hospitacije pri individualnem treningu - Sonja Iljaš, Ana Mirai, Bartol Helena
1H
• kdo so gluhi in naglušni? - Renata Bevc, Dušan Kuhar
2D
• Razvoj komunikacije, jezika in govora - Ana Mirai
1P
• Sodelovanje mobilnega pedagoga - Irena Brecelj
1P
• Slušni pripomočki - Monika Rataj Bricej
1P
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
1,50 P,D
• Izkušnje izobraževanja gluhih in naglušnih - Marjetka Kulovec, Petra Rezar
1P
• Samopodoba gluhih in naglušnih - Alenka Levec
1P
• Hospitacije v vrtcu, srednji šoli in ALO oddelku ZGNL - strokovni delavci ZGNL
1H
• Načini komunikacije pri gluhih in naglušnih - Stane Košir
1,50 P
• Izkušnje učiteljice in matere - Jana Urh
1P
• Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - Majda Knehtl
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminraju.
Pogoji: Seminar je namenjen udeležencem, ki trenutno delajo ali pa se pripravljajo na delo z gluhim oz. naglušnim otrokom.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.9.2005
1.10.2005 - 30.10.2005
ZGNL Vojkova 74, Ljubljana
28.9.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
ZGNL, Vojkova 74, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.722,19 SIT
Opombe: Literatura: - Sluh - naglušnost in gluhost (uredil Stane Košir) - Alenka Levec: Če je v razredu gluh ali naglušen
učenec - Dušan Kuhar: Pogovori s starši gluhih in naglušnih otrok
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

METODE IN OBLIKE DELA Z GLUHIM IN NAGLUŠNIM UČENCEM ALI DIJAKOM 2. DEL
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1
Koordinator: Alenka Levec, dipl. psih.; 01 5800500; alenka.levec@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, profesorji in svetovalni delavci rednih osnovnih in srednjih šol, ki poučujejo gluhe ali naglušne učence
ali dijake in ki želijo pridobiti obširnejše znanje s področja gluhote in naglušnosti
Cilji: Seznanitev udeležencev seminarja s kulturo gluhih: s šolanjem gluhih in naglušnih v Sloveniji in svetu, gluhi kot jezikovna
manjšina, kaj je slovenski znakovni jezik. Podrobneje bodo predstavljene prilagoditve pri posameznih šolskih predmetih ter
svetovanje pri pripravi individualiziranega programa pri posameznih predmetih.
Predavatelji in teme:
• Zgodovina gluhih - Živa Peljhan
2 P,D
• Slovenski znakovni jezik - Ljubica Podboršek
1,50 P
• Različne oblike usposabljanja gluhih in naglušnih - Irena Brecelj
1,50 P
• Gluhota in njen vpliv na usvajanje slovenskega jezika - Dora Vodopivec
1,50 P,D
• Matematika - Dušan Dvorščak
1,50 P,D
• Vpliv gluhote na usvajanje angleškega jezika - Sabina Gramc Lokar
2 P,D
• Hospitacije v različnih enotah v ZGNL - strokovni delavci ZGNL
1,50 H
• Hospitacije v oddelkih srednje šole - strokovni delavci ZGNL
1H
• Razgovori s strokovnimi delavci, ki so nudili hospitacije - strokovni delavci ZGNL
1R
• Sodelovanje mobilnega pedagoga s strokovnimi delavci rednih šol - Helena Bartol Rus
1P
• Skupinsko vodena Izmenjava izkušenj - Alenka Levec, Dušan Kuhar
1,50 D
Obveznosti: Seminarska naloga - priprava individualiziranega programa ali naloga povezana s kulturo gluhih
Pogoji: Seminar je namenjen udeležencem, ki so se v preteklih letih udeležili seminarja Metode in oblike dela z gluhim in
naglušnim učencem - 1.del.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.12.2005
10.12.2005 - 15.1.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
10.1.2006
10.1.2006 - 10.2.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.662,49 SIT
Opombe: Strokovni delavci pred začetkom seminarja izrazijo želje o posameznih temah, ki naj bi se obravnavale na seminarju.
Priporočljiva literatura: CD rom: Zgodovina gluhih
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
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Slovenski znakovni jezik 1
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1,5
Koordinator: Ljubica Podboršek; tel.: (01)58-00-516, fax: (01) 56-82-527; ljubica.podborsek@gues.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, profesorji, študenti, starši, ki potrebujejo znakovni jezik za sporazumevanje z gluhim otrokom
Cilji: Osvojiti osnovna znanja slovenskega znakovnega jezika za komunikacijo z gluhim otrokom. Udeleženci spoznajo osnovne
značilnosti slovenskega znakovnega jezika, njegovo osnovno slovnico, načine in vrste komunikacij z gluhimi in naglušnimi
osebami. Spoznavajo osnovne pojme v znakovnem jeziku za vsakodnevno sporazumevanje.
Predavatelji in teme:
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• učenje pojmov in slovničnih zakonitosti - Ljubica Podboršek, Katja Krajnc
Obveznosti: Preizkus znanja iz slovenskega znakovnega jezika 1. stopnje.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo vsi, ki se želijo učiti slovenskega znakovnega jezika.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
3.10.2005 - 31.1.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
31.1.2006
7.2.2006 - 31.5.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.130,48 SIT
Opombe: Literatura: Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, Naučimo se kretati, Učbenik SZJ 1; Ljubica Podboršek, Meri
Moederndorfer, Govorica rok; Ljubica Podboršek: Govorica rok 2; Multimedijski učbenik slovenskega znakovnega jezika.

24 D
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Slovenski znakovni jezik 2
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1,5
Koordinator: Ljubica Podboršek; (01)58-00-516, fax.: (01)56-82-527; ljubica.podborsek@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, profesorji, študenti, starši, ki potrebujejo znakovni jezik za sporazumevanje z gluhim otrokom
Cilji: Osvojiti nadaljevalna znanja slovenskega znakovnega jezika za komunikacijo z gluhim otrokom. Udeleženci spoznajo
osnovne značilnosti slovenskega znakovnega jezika, njegovo osnovno slovnico, načine in vrste komunikacij z gluhimi in
naglušnimi osebami. Spoznavajo osnovne pojme v znakovnem jeziku za vsakodnevno sporazumevanje.
Predavatelji in teme:
• učenje pojmov in slovničnih zakonitosti - Ljubica Podboršek, Katja Krajnc
24 D
Obveznosti: Preizkus znanja iz slovenskega znakovnega jezika 2. stopnje.
Pogoji: Opravljen preizkus znanja iz slovenskega znakovnega jezika 1. stopnje.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
3.10.2005 - 31.1.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
31.1.2006
7.2.2006 - 31.5.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.130,48 SIT
Opombe: Literatura: Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, Naučimo se kretati, Učbenik SZJ 2; Ljubica Podboršek, Meri
Moederndorfer, Govorica rok; Ljubica Podboršek: Govorica rok 2; Multimedijski učbenik slovenskega znakovnega jezika.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Slovenski znakovni jezik 3
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1,5
Koordinator: Ljubica Podboršek; tel.: (01)58-00-516, fax.: (01)56-82-527; ljubica.podborsek@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji, profesorji, študenti, starši, ki potrebujejo znakovni jezik za sporazumevanje z gluhim otrokom.
Cilji: Osvojiti nadaljevalna znanja slovenskega znakovnega jezika za komunikacijo z gluhim otrokom. Udeleženci spoznajo
osnovne značilnosti slovenskega znakovnega jezika, njegovo osnovno slovnico, načine in vrste komunikacij z gluhimi in
naglušnimi osebami. Razširjajo osnovne pojme v znakovnem jeziku za vsakodnevno sporazumevanje.
Predavatelji in teme:
• učenje pojmov in slovničnih zakonitosti - Ljubica Podboršek, Katja Krajnc
24 D
Obveznosti: Preizkus znanja iz slovenskega znakovnega jezika 3. stopnje.
Pogoji: Opravljen preizkus znanja iz slovenskega znakovnega jezika 2. stopnje.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
3.10.2005 - 31.1.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
31.1.2006
7.2.2006 - 31.5.2006
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.130,48 SIT
Opombe: Literatura: Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, Naučimo se kretati, Učbenik SZJ 3; Ljubica Podboršek, Meri
Moederndorfer, Govorica rok; Ljubica Podboršek: Govorica rok 2; Multimedijski učbenik slovenskega znakovnega jezika.
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Učinkovita pomoč osebam, ki jecljajo po metodi Zavestna sinteza razvoja - ZSR in VLAJA - Vsestransko
logopedsko aktiviranje oseb, ki jecljajo v adaptaciji za življenjsko okolje - 1. stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1
Koordinator: Vlasta Podbrežnik; tel: 01/ 5800500 ali 5800528; fax: 01/ 5682527; vlasta.podbreznik@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: logopedi, defektologi, učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, socialni delavci in drugi strokovni delavci v vrtcu,
osnovni in srednji šoli
Cilji: Seznaniti se z učinkovitimi načini preventive, svetovanja in pomoči otrokom, učencem, dijakom, študentom, ki jecljajo
Pridobiti osnovna spoznanja o začetni, prvi stopnji obravnave oseb, ki jecljajo
Predavatelji in teme:
• Pomen govorno-jezikovne komunikacije v sodobnem svetu - Vlasta Podbrežnik
2P
• Jecljanje v procesu komunikacije - Jana Čepeljnik
2P
• Kako začeti obravnavo osebe, ki jeclja - Vlasta Podbrežnik
2P
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• Najpomembnejše tehnike in metode obravnave v prvi stopnji obravnave - Jana Čepeljnik
2P
• Delavnice - Vlasta Podbrežnik, Jana Čepeljnik
8D
Obveznosti: literatura: Didaktični komplet: Z voljo do Demostena, Zavod za šolstvo, Lj., 1993 Članki z obravnavano temo v
biltenih Cogito številka: 2,3,4,5,6,7,8,9; Zavoda za gluhe in naglušne Lj
Pogoji: Po opravljenem seminarju je potrebno napisati seminarsko nalogo. Naslovi bodo posredovani na seminarju
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.10.2005
23.11.2005 - 24.11.2005
Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.366,72 SIT
Opombe: Vsebina seminarja je tudi del uvajalnega programa za udeležence - logopede, ki jih zanima specialistično
izobraževanje za obravnavo oseb, ki jecljajo
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Učinkovita pomoč osebam, ki jecljajo po metodi Zavestna sinteza razvoja - ZSR in VLAJA - Vsestransko
logopedsko aktiviranje oseb, ki jecljajo v adaptaciji za življenjsko okolje - 2. stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 1
Koordinator: Vlasta Podbrežnik; tel: 01/5800500, 5800528, fax: 5682527; vlasta.podbreznik@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: logopedi, defektologi, učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, socialni delavci in drugi strokovni delavci v vrtcu,
osnovni in srednji šoli
Cilji: Pridobiti osnovna spoznanja o drugi stopnji obravnave oseb, ki jecljajo
Predavatelji in teme:
• Vloga psihologa pri preventivi, diagnostiki in obravnavi oseb, ki jecljajo - Dušan Kuhar
2P
• Vloga branja kot proces komunikacije - Vlasta Podbrežnik
3P
• Najpomembnejše tehnike in metode dela v drugi stopnji obravnave - Jana Čepeljnik
3P
• Delavnice - Vlasta Podbrežnik in Jana Čepeljnik
8D
Obveznosti: literatura: članek V. Podbrežnik in J. Čepeljnik: Jecljanje je lahko izziv za uspešno življenje, Zbornik 1.
slovenskega kongresa logopedov, Bled, 2003
Pogoji: Seminarska naloga po opravljenem seminarju. Vsebine bodo podane na seminarju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2006
15.2.2006 - 16.2.2006
Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.366,72 SIT
Opombe: Vsebina seminarja je tudi del nadaljevalnega programa za udeležence - logopede, ki jih zanima specialistično
izobraževanje za obravnavo oseb, ki jecljajo
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Z govorno-jezikovnimi težavami v vrtec in šolo?!
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marina Švaglić, prof. def. log; 01 5800556; marija.svaglic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci v vrtcih in osnovnih šolah, člani komisij za usmerjanje otrok s PP
Cilji: Prepoznati otroka z govorno-jezikovno motnjo v vrtcu in osnovni šoli in kako poiskati ustrezno pomoč. Kako mu lahko
vzgojitelji in učitelji nudijo ustrezno pomoč v vrtcu in osnovni šoli. Prilagoditi metode in načine dela otroku z govorno-jezikovno
motnjo. Enakopravna vključitev med vrstnike. Razvijanje komunikacijskih veščin -verbalna, neverbalna.
Predavatelji in teme:
• Nevropsihologija jezika in govora in psihološki profil otrok, mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo - Meta Petrič
2P
Puklavec
• Razvoj govora v predšolskem obdobju, odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju - Urša Dular Kolar
2P
• Hospitacije v oddelkih vrtca in osnovne šole - strokovni delavci ZGNL
1H
• Hospitacije pri individualnih logopedskih obravnavah - strokovni delavci ZGNL
1H
• Usmeritve za delo z otroci z govorno-jezikovno težavo - Marina Švaglič
2 P,D
Pogoji: aktivno sodelovanje na seminarju
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
30.11.2005 - 31.1.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
1.3.2006
1.4.2006 - 30.5.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.828,46 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

SEMINAR ZA UČITELJE OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE ZA DELO S SLEPIM IN SLABOVIDNIM UČENCEM
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09006
Št. točk: 1
Koordinator: Mateja Mulej; 01 2442 773; 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Učitelji, defektologi v osnovni šoli, profesorji v srednji šoli, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci
Cilji: - seznanitev z osnovnim teoretičnim znanjem o slepoti in slabovidnosti - seznanitev z osnovnimi psihološkimi značilnostmi
otrok z motnjami vida, komunikacijskih tehnikah, uporabo prilagojenih tehničnih pripomočkov - osnove orientacije in mobilnosti
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slepe oz.slabovidne osebe ter vsakodnevnih aktivnosti - pomoč, svetovanje in podpora pri komuniciranju s slepim
oz.slabovidnim učencem/dijakom - ozaveščanje učiteljev ter prispevek k zmanjševanju strahu in stisk ob vsakodnevnem
vzgojnoizobr.delu
Predavatelji in teme:
• Predstavitev - Katarina Šimnic
1P
• Psihološke značilnosti slepin in slabovidnih - Andreja Pinterič
2P
• Simulacija slepote in slabovidnosti / vaje vida, orientacija in mobilnost/ - Branka Terpin, Stane Florjančič
2D
• Specialno usposabljanje - Urška Lah
2D
• Spoznavanje neposrednega dela v razredu - Meta Komar, Kristina Lotrič, Aksinija Kermauner, Roman Brvar,
4H
Tatjana Murn, Marija Jeraša, Gregor Habjan
• Uporaba prilagojene računalniške strojne in programske opreme - Albert Tomič
2P
• Demonstracija in predstavitev specialnih učil,pripomočkov in didaktičnega materiala - Roman Brvar
3P
Obveznosti: Aktivna udeležba, izpolnitev evalvacijskega vprašalnika
Pogoji: Navedena ciljna skupina, ki se pri vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem procesu srečuje s slepimi oz.slabovidnimi
učenci
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
4.10.2005 - 12.10.2005
LJUBLJANA
16.1.2006
1.2.2006 - 15.2.2006
LJUBLJANA
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.359,49 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

DELO STROKOVNEGA TIMA ŠOLE Z GIBALNO OVIRANIMI OTROKI, Z MOŽNOSTJO VKLJUČEVANJA
ZUNANJIH SODELAVCEV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Strokovni delavci VVZ, osnovnih in srednjih šol
Cilji: Pomen interdisciplinarnega pristopa pri gibalno oviranem otroku. Seznanitev z možnostmi vključevanja strokovnih
delavcev znotraj šole in tima mobilne službe. Seznanitev z možnostmi nudenja individualnih obravnav učenca.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev koncepta mobilne službe - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka
1P
• Vloga članov strokovnega tima na šoli - Ajda Eiselt, prof. defektologije
1P
• Pomen vključevanja zunanjih strokovnih sodelavcev v tim šole - Nataša Petrović, prof. defektologije
1P
• Dodatna strokovna pomoč gibalno oviranemu učencu - Andreja Vouk, abs. defektologije
1P
• Prilagojeni didaktični pripomočki pri matematiki - Andreja Vouk, abs. defektologije
1D
• Prilagojeni didaktični pripomočki pri slovenskem jeziku - Alenka Koželj Šefran, spec. ped., svetovalka
1D
• Odprava arhitektonskih ovir in prilagoditve šolskega prostora - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2006
19.2.2006 - 19.2.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.315,90 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

DIDAKTIČNO METODIČNI PRISTOP PRI MATEMATIKI, KAKO DO KOLIČINSKIH PREDSTAV V OBSEGU DO
100
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učiteljice razrednega pouka, defektologi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v prilagojenem izvajanju OŠ in
defektologi v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
Cilji: Pomoč otroku pri pridobivanju količinskih predstavljivosti. Zanimivejši pouk matematike. Uspešnejša integracija gibalno
oviranih učencev pri pouku matematike.
Predavatelji in teme:
• Težave pri pridobivanju količnskih predstav pri gibalno oviranih učencih - Ksenija Krstovski, učiteljica DPO,
2P
mentorica, Andreja Vouk, abs. defektologije
• Od ideje do programa - Andreja Vouk, abs. defektologije
1P
• Delovno mesto in položaj učenca za aktivno sodelovanje pri pouku - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in
1P
fizioterapevtka
• Predstavitev didaktičnega pripomočka "JAJCA" - Ksenija Krstovski, učitelj DPO, mentorica, Andreja Vouk, abs.
1D
defektologije
• Predstavitev programa "Z ZMAGOVALČKOM OD 1 DO 100" - Andreja Vouk, abs. defektologije, Dušan Kolar,
3D
varnostni inž.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.1.2006
5.2.2006 - 5.2.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.572,61 SIT
Opombe: Število udeležencev je omejeno, ker je delo vezano na uporabo računalnika in se bo zato seminar odvijal v
računalnici. V računalnici je na voljo 10 računalnikov.
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PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

GIBANJE, SPORAZUMEVANJE IN ŠOLANJE GIBALNO OVIRANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni delavci osnovnih šol in šol s prilagojenimim programom
Cilji: Predstavitev možnosti sporazumevanja, gibanja in šolanja otrok in mladostnikov z gibalnimi in govornimi motnjami v
prilagojenem izvajanju in prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
Predavatelji in teme:
• Razvoj gibanja in njegov vpliv na razvoj čutno gibalnih izkušenj - Veronika Slapar, viš. fizioterapevtka
1P
• Razvoj gibanja in njegov vpliv na razvoj in spretnosti zgornjih ekstremitet - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in
1P
fizioterapevtka
• Razvoj govora pri predšolskem otroku - Nataša Zupan, absolventka logopedije, Marina Kosmatin, prof.
1P
defektologije - logopedije
• Prisotnost nenormalnih vzorcev drže in gibanja ter njihov vpliv na razvoj in spretnost zgornjih ekstremitet - Staša
0,50 P
Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka
• Govorno jezikovne motnje pri gibalno oviranih otrocih in nadomestna komunikacija - Staša Grča Zidar, univ. dipl.
2 P,D
soc. ped., Marina Kosmatin, prof. defektologije - logopedije
• Psihološki vidiki - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1P
• Opismenjevanje otrok v 1. triadi 9-letke - Andreja Vouk, abs. defektologije
1D
• Prisotnost nenormalnih vzorcev drže in gibanja ter njihov vpliv na razvoj čutno gibalnih izkušenj - Veronika Slapar,
0,50 P
viš. fizioterapevtka
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.1.2006
14.1.2006 - 14.1.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.899,06 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

KAKO GIBALNO OVIRANEMU UČENCU/DIJAKU PONUDITI KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 1
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317-444, 01/8317-666; isabelle.bera@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji osnovne in srednje šole, vzgojitelji, svetovalni delavci in vodilni delavci
Cilji: Pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti o metodah, oblikah dela z gibalno oviranim učencem/dijakom. Možnosti
strokovne pomoči in terapevtskih ukrepov. Izmenjava izkušenj, predstavitev primerov dobre prakse. Možnosti sodelovanje z
zavodsko mobilno službo.
Predavatelji in teme:
• Gibalna oviranost kot rizični dejavnik osebnostnega razvoja - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1P
• Vloga šole pri usmerjanju in vključevanju gibalno oviranega učenca/dijaka - Breda Leskovšek, socialna delavka,
1P
svetovalka
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
1P
pediatrije
• Pomen gibanja za kvalitetnejše šolsko delo - Cirila Burja, spec. nevrofizioterapevtka
1P
• Ureditev in prilagoditev delovnega mesta v šoli, pripomočki za delo - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
1D
• Učna pomoč gibalno oviranemu učencu/dijaku - pedagoški vidik - Ana Fidler, prof. ang. in slov. jezika, svetovalka
1P
• Navodila za prilagojeno izvajanje programa OŠ za gibalno ovirane učence/dijake - Isabelle Morel Bera, prof. ped.,
1P
svetovalka
• Hospitacije - Ana Fidler, prof. ang. in slov. jezika, svetovalka, Marija Juhant, predm. učit. mat. in fiz., mentorica,
Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, mentorica, Ksenija Krstovski, učit. DPO, svetovalka, Majda Hribar, prof.
2H
defektologije, mentorica, Lidija Kobetič, učit. DP, mentorica, prof. Dušan Čeferin, univ. dipl. elektroteh., , prof. Alena
Kocbek, univ. dipl. ekon., svetnica
• Delavnice - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka, Ana Fidler, prof. angl. in slov. jezika, svetovalka, Matej
4D
Peljhan, spec. klin. psih., Breda Leskovšek, socialna delavka, svetovalka
• Predstavitev dejavnosti Zavoda - mobilna služba - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka
1P
• Prizadetost možganov kot rizični dejavnik šolske uspešnosti - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
2P
Pogoji: POJASNILO:Cena programa je višja,ker sta v tem seminarju vključeni dve ciljni skupini učiteljev OŠ in SŠ,ki se pri
hospitacijah delijo v podskupine.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.9.2005
6.10.2005 - 7.10.2005
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.953,71 SIT
Opombe: Literatura Simon H. Haskell and Elizabeth K. Barett, The education of children with psysical and neurological
disabilites (slovenska izdaja se lahko kupi v ZUIM Kamnik)
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

OPISMENJEVANJE GIBALNO OVIRANEGA UČENCA S POMOČJO PRILAGOJENE TIPKOVNICE IN
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RAČUNALNIKA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učiteljice razrednega pouka, defektologi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v prilagojenem izvajanju OŠ in
defektologi v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
Cilji: Pomoč gibalno oviranemu učencu pri opismenjevanju, uspešnejša integracija gibalno oviranih učencev
Predavatelji in teme:
• Težave pri opismenjevanju gibalno oviranih učencev z defektološkega vidika - Andreja Vouk, abs. defektologije
2P
• Težave pri opismenjevanju gibalno oviranih učencev z vidika delovnega terapevta - Staša Rener, viš. delovna
2P
terapevtka in fizioterapevtka
• Delovno mesto in položaj učenca za aktivno sodelovanje pri pouku - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in
1P
fizioterapevtka
• Uporaba prilagojenih tipkovnic pri začetnem opismenjevanju - Andreja Vouk, abs. defektologije
1P
• Praktična uporaba prilagojenih tipkovnic - Andreja Vouk, abs. defektologije, Staša Rener, viš. delovna terapevtka
2D
in fizioterapevtka
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.3.2006
9.4.2006 - 9.4.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.119,55 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

POSEBNOSTI VZGOJE GIBALNO OVIRANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojitelji, vzgojitelji dijaških domov, svetovalni delavci, vodilni delavci in učitelji osnovne in srednje šole
Cilji: Pridobivanje osnovnih znanj o posebnostih gibalno oviranih otrok, o njihovem osebnostnem razvoju in funkcioniranju
družin.
Predavatelji in teme:
• O gibalni oviranosti - predstavitev vzgoje gibalno oviranih - Ana Zadnik, prof. ped., svetovalka
2P
• Družina otroka s posebnimi potrebami - Ana Trtnik, prof. defektologije MVO in domske vzgoje, mentorica
3 P,D
• Psihološke posledice gibalne oviranosti s priporočili za obravnavo - mag. Simona Rogič Ožek, prof. soc. ped.
3 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.2.2006
12.3.2006 - 12.3.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.273,76 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

PRILAGOJENA ŠPORTNA VZGOJA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE IN DIJAKE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje, športni pedagogi osnovne in srednje šole
Cilji: Pridobivanje informacij o prilagojeni športni vzgoji. Spoznavanje primernih aktivnosti glede na stopnjo gibalne oviranosti.
Predavatelji in teme:
• Fizioterapija - gibanje - šport - Monika Zadnikar, dipl.fiziot., spec.nevrofiz., hipoterapevt
2 P,D
• Psihološki vidiki gibalne oviranosti - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1P
• Prilagojena športna vzgoja gibalno oviranega učenca - Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, mentorica
1,50 P
• Prilagojena športna vzgoja gibalno oviranega dijaka - Niko Cankar, prof. telesne vzgoje, svetovalec
1,50 P
• Hospitacije na osnovni šoli in srednji šoli - Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, mentorica, Niko Cankar, prof.
2H
telesne vzgoje, svetovalec
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
25.10.2005 - 25.10.2005
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.243,91 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI POMAGAJO GIBALNO OVIRANIM
UČENCEM/DIJAKOM
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 1
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Spremljevalci in osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Usposobiti spremljevalce, da bodo znali razlikovati med realnimi dolžnostmi, ki jih imajo do otrok/mladostnikov in
nalogami.
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Predavatelji in teme:
• Kaj je pomoč otroku/mladostniku s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšne vrste pomoči potrebuje otrok/mladostnik s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšna je vloga spremljevalca, ki pomaga otroku/mladostniku - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Tesnoba v medsebojnih odnosih in strah pred neuspehom - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Iluzije, predsodki in napačne predstave o otrocih/mladostnikih s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl.
psiholog
• Kakšna je moja predstava o meni, kakšna je predstava drugih o meni, zakaj želim pomagati otroku/mladostniku s
posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšna osebnost sem, kako razmišljam. Kakšno je moje samozaupanje, kako ga okrepim? - dr. Dušan Rutar,
univ. dipl. psiholog
• Življenjska dejstva. Katerih dejstev iz življenja se najbolj spominjam. Kaj mi pomenijo. Kakšnih povratnih
informacij o sebi si želim. Kako se odzivam nanje. Kako se odzivam na "pozitivne", kako na "negativne". - dr.
Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Supervizijska delavnica - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.11.2005
2.12.2005 - 3.12.2005
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.913,04 SIT

1P
1P
1P
2D
2P
3D
2P
2D
2D

PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

SPREMLJEVALEC - POMEMBEN DEJAVNIK PRI VKLJUČITVI GIBALNO OVIRANEGA OTROKA V VVZ
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 1
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Spremljevalci v vrtcih
Cilji: Pridobivanje teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj za delo z gibalno oviranim otrokom.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev dejavnosti Zavoda - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka
1P
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
1P
pediater
• Gibanje otrok z gibalno oviranostjo in naša pomoč pri zagotavljanju najučinkovitejšega gibanja - Cirila Burja, spec.
1P
nevrofizioterapevt
• Psihološki vidiki asistence otroku z gibalno oviranostjo - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1P
• Pomoč pri negovanju otro s posebnimi potrebami - Irena Keršič Ramšak, dipl. med. sestra
1D
• Hranjenje otrok s posebnimi potrebami - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša Rener, viš. delovni in
1D
fizioterapevt
• Program v vrtcu za gibalno ovirane otroke in zagotavljanje pogojev za njihovo izvajanje - Metka Šter, spec.
1P
pedagoginja, svetnica
• Fizioterapevt v vrtcu - Tatjana Kramžar, viš. fizioterapevtka
1P
• Starši in gibalno oviran otrok - Stanka Gruden, mobilni spec. ped.
1P
• Sodelovanje vseh, ki so vključeni v izvajanje programa - individualiziran program - Metka Šter, spec. pedagoginja,
1P
svetnica
• Hospitacije v razvojnem oddelku in redni skupini vrtca - Katja Čater, prof. defektologije, Ana Kucler, vzgojiteljica
2H
• Pomen pravilnega položaja za izvajanje aktivnosti - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
2D
• Dvigovanje otrok in varovanje samega sebe - Katja Špik, dipl. fizioterapevtka
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.10.2005
10.11.2005 - 11.11.2005
Kamnik in Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.022,47 SIT
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

SPREMLJEVALEC - POMEMBEN DEJAVNIK V IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA/DIJAKA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 1
Koordinator: Isabelle Morel Bera ; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Spremljevalci osnovne in srednje šole.
Cilji: Pridobivanje teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj za delo z gibalno oviranimi učenci/dijaki.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev dejavnosti Zavoda - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka
1P
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
1P
pediater
• Gibanje otrok z gibalno oviranostjo in naša pomoč pri zagotavljanju najučinkovitejšega gibanja - Cirila Burja, spec.
1P
nevrofizioterapevt
• Psihološki vidiki asistence otroku/mladostniku z gibalno oviranostjo - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
2P
• Pomoč pri negovanju otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami - Irena Keršič Ramšak, dipl. med. sestra
1D
• Hranjenje otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša Rener,
2D
viš. delovni in fizioterapevt
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• Ureditev in prilagoditev delovnega mesta v šoli, predstavitev najprimernejših pripomočkov za delo - Martina
Lenček, viš. delovna terapevtka
• Pomen pravilnega položaja za izvajanje aktivnosti - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
• Dvigovanje otrok/mladostnikov in varovanje samega sebe - Katja Špik, dipl. fizioterapevtka
• Predstavitev prilagojene računalniške opreme - Staša Rener, viš. delovni in fizioterapevt
• Vloga šole in spremljevalca pri delu z gibalno oviranim učencem/dijakom in družino - Breda Leskovšek, socialna
delavka, svetovalka
• Delavnice - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka, Matej Peljhan, spec. klin. psih.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.10.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.848,00 SIT

0,50 P
2D
2D
1P
1P
1,50 D

PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

SVETOVALNI DELAVEC - KLJUČNI ČLEN V PROCESU INTEGRACIJE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Svetovalni delavci vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Cilji: Pridobiti nova znanja v zvezi z otroci s posebnimi potrebami s poudarkom na gibalni oviranosti. Spoznati timsko delo in
načine, kako doseči, da bo tim res učinkovit. Izmenjati izkušnje o integraciji otrok s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Vloga svetovalnega delavca v procesu inkluzije/integracije otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami (timsko
2P
delo, koordiniranje sodelovanja, oblikovanje individualiziranega programa) - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
• Zakonske osnove, ki urejajo področje posebnih potreb (pravice s področja izobraževanja, zdravstvenega in
2P
socialnega varstva, postopek usmerjanja) - Breda Leskovšek, socialna delavka, svetovalka
• Telesna okvara ali motnja kot dejavnik, ki vpliva na celostni razvoj otroka ali mladostnika - Matej Peljhan, spec.
2P
klin. psih.
• Integracija - priložnost in tveganje - Matej Peljhan, spec. klin. psih., Breda Leskovšek, socialna delavka,
2D
svetovalka
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.1.2006
21.1.2006 - 21.1.2006
Kamnik
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.691,67 SIT
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 01. Kurikularne novosti v glasbenem šolstvu

LJUDSKA GLASBILA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 96
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana; tel.: 01 3005 176, fax: 01 3005 199;
dimitrij.beuermann@zrss.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 24
Ciljna skupina: učitelji ljudskih glasbil na glasbenih šolah
Cilji: - pregledati uvajanje novosti učnih načrtov za tamburice, diatonično harmoniko in citre - načrtovati prehod na srednjo
stopnjo
Predavatelji in teme:
• pregledati uvajanje novosti učnih načrtov za tamburice, diatonično harmoniko in citre - Zoran Lupinc, Siniša
20 P,D
Leopold, Helena Hartman, Irena Zdolšek
• načrtovati prehod na srednjo stopnjo - Helena Hartman, Irena Zdolšek
4P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
GŠ Franca Šturma, GŠ Rogaška Slatina, GŠ
31.1.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Brežice
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.612,60 SIT
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 02. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

SEMINAR ZA FLAVTO
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE, LJUBLJANSKA CESTA 61, 1230 Domžale
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 10001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Matej Zupan; 040 811 811; matej.zupan@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Vsi učitelji stroke, učenci GŠ, dijaki in študentje
Cilji: Izboljšanje pedagoškega dela; solističnega in komornega, razumevanje naslova in besedila v skladbah, poznavanje stila
izvajanja in nastanka glasbenih del, oblikovanje fraz, pravilno dihanje, intonančno čista igra, dinamične razlike in menjava barv,
zakonitosti igre s korepetitorjem ali v komorni skupini, psihična priprava za nastop, izpit, koncert, avdicijo
Predavatelji in teme:
• Pregled najnovejše literature - Barbara Gisler Haase
8S
• Sodobni pristopi poučevanja - Barbara Gisler Haase
8S
• Dihanje v povezavi z glasbo - Barbara Gisler Haase
8S
Obveznosti: seminarska naloga
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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3.3.2006
23.3.2006 - 25.3.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.506,25 SIT

Domžale

PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 02. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

SEMINAR ZA KLARINET
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE, LJUBLJANSKA CESTA 61, 1230 Domžale
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 10001
Št. točk: 1,5
Koordinator: KOTAR JOŽE; 041 675 438; joze.kotar@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: VSI UČITELJI STROKE, UČENCI gš, DIJAKI IN ŠTUDENTJE
Cilji: IZBOLJŠANJE PEDAGOŠKEGA DELA; SOLISTIČNEGA IN KOMORNEGA, RAZUMEVANJE NASLOVA IN BESEDILA V
SKLADBAH, POVEZOVANJE STILA IZVAJANJA IN NASTANKA GLASBENIH DEL, OBLIKOVANJE FRAZ, PRAVILNO
DIHANJE , INTONANČNO ČISTA IGRA, DINAMIČNE RAZLIKE IN MENJAVA BARV, ZAKONITOSTI IGRE S
KOREPETITORJEM ALI V KOMORNI SKUPINI, PSIHIČNA PRIPRAVA ZA NASTOP, KONCERT, IZPIT, AVDICIJO
Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi poučevanja - Paolo Beltramini
8S
• Pregled najnovejše literature - Paolo Beltamini
8S
• Tehnika izvajanja - Paolo Beltramini
8S
Obveznosti: SEMINARSKA NALOGA
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.1.2006
10.2.2006 - 12.2.2006
Domžale
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.182,88 SIT
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 02. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

EVROPSKI PLESI 16.STOLETJA - instrumentalno - plesna delavnica
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, 4240 Radovljica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 10002
Št. točk: 1,5
Koordinator: MATEJA BAJT,prof.; 041-465-208; mateja.bajt@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji kljunaste flavte, plesa in plesne pripravnice na glasbenih šolah
Cilji: Spoznavanje zakonitosti instrumentalne plesne glasbe 16.stoletja ( komorna igra v ansamblu kljunastih flavt v povezavi s
plesom).
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje zakonitosti instrumentalne plesne glasbe 16.stoletja - Mateja Bajt, prof.
4P
• Spoznavnje zakonitosti instrumentalne plesne glasbe 16.stoletja - Mateja Bajt, prof.
8D
• Predstavitev renesančne plesne umetnosti: dvorni in družabni plesi - Lidija Podlesnik,prof.
4P
• Dvorni in družabni plesi 16.stol. - Lidija Podlesnik,prof.
8D
Obveznosti: Udeleženci naj imajo s sabo inštrumente in udobne copate.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.12.2005
3.2.2006 - 5.2.2006
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.750,78 SIT
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 02. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

Seminar za učitelje violine
Glasbeni atelje Tartini, Smoletova 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Vildana Repše; 01 43 68 247, 01 43 68 246; glasbeni.atelje.tartini@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: učitelji violine
Cilji: Usposabljanje za: reševanje problemov učitelja začetnika, mentorsko delo, zgodnje učenje igranja na violino izbiranje
učnega gradiva uresničevanje ciljev učnega načrta doseganje predpisanih standardov znanja
Predavatelji in teme:
• 1. Cilji predmeta in doseganje standardov znanja po novem učnem načrtu - Vildana Repše, Vladimir Ivanovič
16 P,D
Rodenko
• 2. Učitelj začetnik in reševanje problemov - Vladimir Ivanovič Rodenko
2P
• 3. Viri, literatura in izbira učnega gradiva - Vladimir Ivanovič Rodenko
2P
• 4. Pome in vloga mentorja - Vladimir Ivanovič Rodenko, Vildana Repše
4 P,D
Obveznosti: seminarska naloga ali aktivno sodelovanje
Pogoji: programa se lahko udeležijo učitelji violine in viole
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.5.2005
21.10.2005 - 23.10.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.143,94 SIT
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 02. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

GLASBENA TEHNOLOGIJA IN PODPORA GLASBENI USTVARJALNOSTI NA GLASBENIH ŠOLAH
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 97
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana; tel.: 01 3005 176, fax: 01 3005 199;
dimitrij.beuermann@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
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Ciljna skupina: učitelji na glasbenih šolah
Cilji: - uporaba učne tehnologije za podporo glasbeni ustvarjalnosti učencev - uporaba glasbenih metodik, ki vključujejo
glasbeno ustvarjalnost učencev - pregledati in ovrednotiti izdelke učencev
Predavatelji in teme:
• uporaba učne tehnologije za podporo glasbeni ustvarjalnosti učencev - Matjaž Albreht, Matjaž Varšek
4 P,D
• uporaba glasbenih metodik, ki vključujejo glasbeno ustvarjalnost učencev - Matjaž Železnik, Monika Svetina,
9 P,D,N
Klemen Smolej, Dimitrij Beuermann, Klemen Benko
• pregledati in ovrednotiti izdelke učencev - Klemen Benko, Dimitrij Beuermann
3 N,R
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.1.2006
17.2.2006 - 18.2.2006
GŠ Zagorje, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
20.1.2006
24.2.2006 - 25.2.2006
GŠ Zagorje, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.259,23 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

MEDKULTURNO SODELOVANJE V OBLIKI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1,5
Koordinator: ddr.Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260 ali 66 31 273; fax: 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si,
lili.ivetac@pef.upr.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji v osnovni in srednji šoli ter učitelji organizatorji dnevov dejavnosti in interesnih dejavnosti ter obveznih
izbirnih vsebin.
Cilji: Udeleženci se seznanijo z novostmi na področju osnovnošolskega izobraževanja. Prikazani bodo medkulturni projekti v
šoli in izven nje, in sicer priprava, izvedba, evalvacija strokovnih projektov pri praktičnem delu in učnih projektov pri
medpredmetnem raziskovalnem delu ob dnevih dejavnosti in interesnih dejavnostih ter obveznih izbirnih vsebinah v povezavi z
osnovnim in srednjim šolstvom ter okolico.
Predavatelji in teme:
• Novosti v programih izobraževanja - Jožica Bezjak
4P
• Medkulturno učenje v evropskih kurikulumih - Jožica Bezjak, Majda Kaučič Baša, Uroš Zavodnik, Jožica Bezjak
4D
• Medkulturni projekti v osnovni in srednji šoli - Jožica Bezjak, Branko Polanec
8 P,D
• Sodobni načini pouka s poudarkom na projektnem učnem delu s pomočjo multimedije, TV-trening - predstavitev
8D
projektnih nalog izdelanih na osnovi medkulturnega sodelovanja - Jožica Bezjak, Janez Završnik, Ivo Kurnjek
Obveznosti: Izdelava projektnih nalog in predstavitev ob koncu seminarja
Pogoji: Učitelji v osnovni in srednji šoli ter učitelji organizatorji dnevov dejavnosti in interesnih dejavnosti ter obveznih izbirnih
vsebin.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.8.2005
1.9.2005 - 30.9.2005
IC Portorož
23.9.2005
1.10.2005 - 31.10.2005
IC Portorož
24.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.488,13 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

Delo s starši otrok in mladostnikov priseljencev v Slovenijo
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 98
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Motik; (01) 3005 138; dragica.motik@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Pedagoški vodje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji in učitelji vseh stopenj in predmetnih področij,
svetovalni delavci na šolah
Cilji: Ozaveščanje vzgojiteljev, učiteljev in ostalih pedagosških delavcev o pomenu in nujnosti sodelovanja s starši otrok,
učencev, dijakov. Prepoznavanje in spoštovanje prvin kulture vsakega posameznika za strpno in sodelujoče sobivanje.
Razvijanje občutljivosti udeležencev seminarja tudi za nebesedna sporočila ljudi, ki niso iz našega znanega kulturnega okolja.
Dolgoročno zaznavanje in spremljanje sodelovanja učiteljev in staršev v šoli in življenjskem okolju. Priprava roditeljskih
sestankov (scenarijev) s starši učencev, ki so se priselili v Slovenijo ali pa so potomci priseljencev.
Predavatelji in teme:
• Ali je slovenska šola prostor za spodbujanje integracije ali asimilacije? - Dragica Motik
4D
• Pomen ravnovesja med kulturo in jezikom porekla in življenjskega okolja za otrokovo samopodobo - Dragica
2D
Motik
• Načini za spodbujanje odprte komunikacije in zmanjševanje nasilniškega vedenja do sebe in drugih - Irma Veljić
4D
• Priprava roditeljskega sestanka (scenariji, izvedba) - Irma Veljić
6D
Obveznosti: Priprava in predstavitev uspešnih primerov sodelovanja s starši učencev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. (v
drugem delu seminarja)
Pogoji: Aaktivno sodelovanje v pedagoških delavnicah od začetka do konca seminarja.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.5.2005
15.10.2005 - 15.11.2005
Celje
5.5.2005
15.2.2006 - 15.3.2006
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.128,04 SIT
Opombe: Udeleženci bodo do zaključka seminarja predstavili eno od izvedenih aktivnosti, ki so jo izpeljali s straši iz drugih
kulturnih oziroma jezikovnih okolij.
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PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

Izobraževalna bivanja slovenskih učiteljev v Švici in Nemčiji (Brandenburg) ter švicarskih in nemških v
Sloveniji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 99
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Motik; (01) 3005 138; dragica.motik@zrss.si
Št. ur: 16 (v treh delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji osnovnih in srednjih šol oz. različnih predmetnih področij, ki želijo aktivno sodelovati pri
spoznavanju dela in življenja učiteljev v tuji državi.
Cilji: Spodbujanje učiteljev za mednarodno sodelovanje. Posredovanje informacij in usmeritev pri pripravi individualnega
programa izobraževanja v tujini (v vlogi gostitelja oz. gosta). Bivanje slovenskega učitelja v tujini; na tuji šoli in pri učiteljski
družini. Predstavitev pridobljenih informacij in izkušenj v tujini drugim učiteljem v Sloveniji. Samorefleksija in refleksija, vezana
na izobraževanje v tujini.
Predavatelji in teme:
• Sodobne oblike spopolnjevanja učiteljev - izkušenjsko učenje, dolgoročna naložba - Dragica Motik
3 P,D
• Priprava individualnega programa bivanja učitelja na tuji šoli, pri učiteljski družini - Dragica Motik
3D
• Medkulturnost - vezni člen pri sodelovanju različnih v domačem okolju - Irma Veljić
5D
• Primer dobre prakse - izkušnje učiteljice, ki se je udeležila izobraževalnega bivanja v tujini - Ivana Leskovar
3P
• Samorefleksija - Dragica Motik
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vlogi gostitelja in gosta na tuji/lastni šoli/družini.
Pogoji: Aktivno sodelovanje v vlogi gostitelja in gosta na tuji/lastni šoli/družini.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.5.2005
29.10.2005 - 10.11.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.391,76 SIT
Opombe: Število udeležencev je omejeno zaradi intenzivnega dela pri pripravi individualnega programa za posameznega
udeleženca izobraževanja.
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

MEDKULTURNO UČENJE - IZZIV NAŠEGA ČASA ALI ŠE VEČ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 100
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Motik; 01/ 3005 138; dragica.motik@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojjitelji, učitelji osnovnih in srednjih šol ter vseh predmetnih področij, šolski svetovalni delavci, vodstvo šole
Cilji: - Ozaveščati pedagoške delavce o pomenu prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture porekla otrok in mladostnikov ter
povezovanje le-teh s prvinami kulture življenjskega okolja. - S primernimi vzgojnimi in izobraževalnimi oblikami in metodami dela
spodbuditi posameznike k aktivnemu sodelovanju in priložnostnim predstavitvam svojih kulturnih posebnosti, vrednot, norm... Ustvarjati strpno in sodelovalno vzdušje v skupini otrok, mladostnikov, učiteljev.
Predavatelji in teme:
• Tuje v lastnem in lastno v tuje (migracije in ksenofobija) - Dragica Motik
6 P,D
• Kultura mojega soseda - ima ta identiteto? - I. VELJIĆ
4D
• Medkulturno učenje - integracija in njena psihosocialna dimenzija - Irma Veljić
6D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v pedagoški delavnici vseh 16 ur.
Pogoji: Predstavitve uspešnih scenarijev razrednih, učnih ur, dejavnosti ob pouku, roditeljskih sestankov s starši različnih
narodnostnih in jezikovnih skupnosti v Sloveniji.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.5.2005
30.9.2005 - 31.1.2006
Velenje
4.5.2005
31.1.2006 - 31.5.2006
Jesenice
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.311,92 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

UNESCO šole Slovenije v mednarodnem desetletju kulture miru - V.
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 101
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Alenka Aškerc Mikeln; 041 525 663; alenkaam@o-ckpiran.kp.edus.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 75
Ciljna skupina: Koordinatorji UNESCO ASPnet v šolah/zavodih.
Cilji: Usposobiti šolske koordinatorje za izdelavo načrta aktivnosti UNESCO ASPnet za lastno šolo do leta 2009 (podlaga:
Osnutek elementov za Strategijo in načrt aktivnosti ASPnet 2004-2009, Nova Zelandija, 2003).
Predavatelji in teme:
• Živimo v svetu tveganja - Dragica Motik, Irma Veljić
4D
• Evropsko leto državljanstva skozi izobraževanje - Mitja Sardoč
4D
• Vodenje projektov IV. - Justina Erčulj
4D
• Od znanja h kompetencam v UNESCO programih - Mirko Zorman
4D
• Didaktična strategija razvoja nacionalne UNESCO mreže in UNESCO šol - Alenka Aškerc Mikeln
8D
Obveznosti: Preštudirati gradiva, pripraviti načrt aktivnosti in ga predložiti nacionalnemu koordinatorju.
Pogoji: Po en udeleženec iz UNESCO šole/zavoda, pristojen/pooblaščen za izvajanje nalog šolskega UNESCO koordinatorja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
Aparthotel Pohorje - Mariborsko Pohorje
7.9.2005
22.9.2005 - 24.9.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.782,53 SIT
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Opombe: Gradiva: 1. UNESCO ASPnet priročnik Slovenije (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT / ASPnet
Slovenija), Ljubljana 2002 2. Osnutek elementov za Strategijo in načrt aktivnosti ASPnet 2004-2009, Nova Zelandija, 2003 3.
Učenje - skriti zaklad ("Delorsova komisija"), Ljubljana 1996
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

Z igro do strpnosti in razumevanja drugačnih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 102
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Motik; (01) 3005 138; dragica.motik@zrss.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji in drugi pedagoški delavci, ki delujejo v okoljih z otroki in mladostniki različnih socialnih,
jezikovnih, kulturnih in nacionalnih korenin.
Cilji: Igra - najučinkovitejša pot za odpravljanje oziroma zmanjševanje nasilniškega vedenja. Razvijanje sposobnosti zgodnjega
prepoznavanja nasilniškega obnašanja med otroki in mladostniki. Učinkoviti načini odpravljanja nasilja v različnih socialnih
skupinah. Urjenje spretnosti za preigravanje spoznanih iger. Vživljanje v nasilneža in žrtev. Teoretična osvetlitev vzrokov nasilja
(psihosocialna dimenzija nasilja).
Predavatelji in teme:
• Otrokovo obnašanje pogojuje dednost, okolje, vzgoja - Dragica Motik, Irma Veljić
4 P,D
• Otrokova samopodoba v vlogi žrtve in nasilneža - Dragica Motik, Irma Veljić
4 P,D
• Vpliv šole, vrtca na otrokov vrednotni sistem - Dragica Motik, Irma Veljić
2D
• Preigravanje iger - Dragica Motik, Irma Veljić
6D
Obveznosti: Vključevanje v preigravanje iger.
Pogoji: Aktivno sodelovanje vseh 16 ur.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
25.10.2005 - 30.11.2005
Celje
31.1.2006
20.2.2006 - 31.3.2006
Celje
31.3.2006
15.4.2006 - 15.5.2006
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.785,06 SIT
Opombe: Udeleženci bdo spoznali različne igre, primerne za različne socialne skupine. Posamezne igre bomo prirejali za
specifične potrebe vrtca, šole ali okolja.
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

SODOBNI PRISTOPI K RAZVIJANJU ZMOŽNOSTI PRIPOVEDOVANJA NA ZGODNJI STOPNJI UČENJA
PRVEGA JEZIKA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Anja Zorman, mag. Nives Zudič Antonič; 05 66 31 260; fax 05 66 31 268; anja.zorman@guest.arnes.si;
nives.zudic@fhs-kp.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji italijan. jezika v OŠ z italijanskim učnim jezikom, ki poučujejo italijanščino (kot materinščino) v prvem
triletju osnovne šole; vzgojiteljice, zaposlene v vrtcih z it. učnim jezikom
Cilji: Slušatelji se seznanijo s temeljnimi teoretskimi vedenji in didaktičnimi izpeljavami razvoja zmožnosti pripovedovanja, kar
jim omogoča boljše razumevanje in bolj učinkovito razvijanje le-te pri delu z majhnimi otroci. Seznanijo se tudi z metodologijo
spremljanja razvoja zmožnosti pripovedovanja pri svojih učencih, jo preizkusijo v praksi, svoje izkušnje si izmenjujejo z ostalimi
slušatelji.
Predavatelji in teme:
• Teoretska izhodišča in model razvoja zmožnosti pripovedovanja pri otrocih (program Hocus in Lotus) - Nives
8 P,D
Zudič Antonič
• Razvijanje zmožnosti pripovedovanja na zgodnji stopnji učenja jezikov - Anja Zorman, Nives Zudič Antonič
8 P,D
• Metodologija spremljanja razvoja zmožnosti pripovedovanja - Nives Zudič Antonič, Anja Zorman, Nives Zudič
8 P,D
Antonič
Obveznosti: Obvezna prisotnost na vseh oblikah programa, izvedba posameznih delov programa v praksi, spremljava učinkov
in poročanje (ustno na delavnici ali v posni obliki).
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.11.2005
18.11.2005 - 3.12.2005
Koper
10.3.2006
17.3.2006 - 1.4.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.802,30 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

40. POLETNI SEMINAR V REPUBLIKI ITALIJI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 103
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Lilia Peterzol; 05/6100614; lilia.peterzol@zrss
Št. ur: 48 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: UČITELJI ŠOL Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM R. SLOVENIJE
Cilji: Učitelji poznavajo določeno regijo matične države, njeno kulturo , zgodovino in umetnost in istočasno spremljajo novosti
italijanskega jezikoslovija in didaktike. Učitelji si ogledajo umetnostne spomenike. Seminar je namenjen tudi poznavanju
geografske in ekonomske posebnosti Sicilije. Seminar je predvsem namenjen sintagmatičnem spopolnjevanju italijanskega
jezika.
Predavatelji in teme:
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• Poznavanje določene regije R. Italije, njene kulture , zgodovine in umetnosti. - profesoriji italijanskih Univerz
• Novosti italijanskega jezikoslovija in didaktike. - profesorji italijanskih univerz
• Poznavanje geografske in ekonomske posebnosti Sicilije. - pofesorji italijanskih univerz
Pogoji: Seminar je namenjn učiteljem, ki so zaposleni na šolah z italijanskim učnim jezikom R. Slovenije.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.6.2006
3.7.2006 - 9.7.2006
Palermo, Catania
Najvišja dovoljena kotizacija: 336,35 SIT
Opombe: Seminar je uvrščen v program mednarodnega sporazuma med R. Slovenijo in R. Italijo

20 P
12 P
16 TD

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

43. SEMINAR ITALIJANŠČINE IN KULTURE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 104
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Lilia Peterzol; 05/6100614; lilia.peterzol@zrss.si
Št. ur: 32 (strnjeno)
Št. udeležencev: 80
Ciljna skupina: učitelji, ki so zaposleni na šolah z italijanskim učnim jezikom R. Slovenije.
Cilji: Ponuditi novosti italijanskega jezikoslovja, spoznati določene segmente italijanske kulture in didaktike, predstaviti
italijanskega književnika in njegova literarna dela.
Predavatelji in teme:
• Teme italijanskega jezikoslovija, kulture in didaktike - profesori italijanskih univerz, profesor italijanske univerze
32 P,TD
Obveznosti: udeležba na seminar in pripava seminarske naloge
Pogoji: Seminar je namenjn učiteljem, ki so zaposleni na šolah z italijanskim učnim jezikom R. Slovenije.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
2.11.2005 - 5.11.2005
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 54,69 SIT
Opombe: Seminar je uvrščen v program mednarodnega sporazuma med R. Slovenijo in R. Italijo
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

Italijanščina kot materinščina na poklicni maturi 2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 105
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Sergio Crasnich; 05 6100613, 05 6100619; sergio.crasnich@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji italijanščine kot materinščine na srednji šoli
Cilji: Seznanjanje z novostmi na poklicni maturi 2006 Pisanje esejske naloge
Predavatelji in teme:
• Predstavitev novosti na poklicni maturi 2006 - Clani maturitetne komisije za poklicno maturo
• Pripravljanje djiakov na pisanje esejskega besedila - Tuji predavatelj iz Italije
Obveznosti: Učitelji preučijo Predmetni izpitni katalog znanj za poklicno maturo 2006
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
19.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 40.343,98 SIT

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 5

1P
7D

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

Italijanščina kot materinščina na splošni maturi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 106
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Sergio Crasnich; 05 6100613, 05 6100619; sergio.crasnich@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji italijanskega jezika s književnostijo v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom
Cilji: Seznanjanje z novostmi na maturi 2006 Delo z neumetnostnimi besedili
Predavatelji in teme:
• Predstavitev novosti na maturi 2006 - Predmetna komisija za italijanščino kot materinščino
• Delo z neumetnostnimi besedili - Tuji predavatelj iz Italije
Obveznosti: Učitelji preučijo Predmetni izpitni katalog znanj za maturo 2006
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
14.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 40.343,98 SIT

Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 5

1P
7D

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

POLETNI SEMINAR MADŽARŠČINE V BUDIMPEŠTI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 107
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Mária Pisnjak; 02 539 1170 in 02 578 8651, fax: 02 539 1171; maria.pisnjak@zrss.si
Št. ur: 30 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: vzgojitelji dvojezičnih vrtcev, učitelji razrednega pouka na dvojezičnih osnovnih šolah, osnovnošolski in
srednješolski učitelji madžarščine
Cilji: Tradicionalni poletni seminar je namenjen spoznavanju didaktičnih sprememb v madžarskem šolskem in predšolskem
izobraževanju, spoznavanju nove učne tehnologije in poglabljanju poznavanja madžarske kulture
Predavatelji in teme:
147

PSD – Posodobitveni programi

• Nacionalni razvojni načrt - predavanje: dr. Anna Forgács - dr. Anna Forgács
• Prenova preverjanja in merjenja, izkušnje PISE - predavanje: dr. Zsuzsanna Horváth - dr.Zsuzsanna Horváth
• Sestava preizkusov znanja - delavnice, ime vodje naknadno - naknadno
• Digitalna učna snov - predavanje, ime predavatelja naknadno - naknadno
• Razvijanje kompetenc - predavanje in delavnice, dr. Anna Forgács - dr. Anna Forgács
• Novosti v predšolski vzgoji - hospitacije, delavnice - naknadno
• Sodelovalno učenje - delavnice, dr. Ágnes Szabó Antalné - dr. Ágnes Szabó Antalné
Obveznosti: aktivna udeležba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
25.6.2006 - 31.8.2006
Budimpešta
Najvišja dovoljena kotizacija: 1.020,83 SIT
Opombe: program je financiran s sredstvi iz R Madžarske

3P
3P
4D
4P
5D
6D
5D

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

Poučevanje madžarščine v manjšinskih šolah 3.
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 108
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mária Pisnjak; 02 539 1170 in 02 578 8651, fax: 02 539 1171; maria.pisnjak@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji madžarščine ter razredni učitelji, ki učijo madžarščino
Cilji: program je nadaljevanje programa iz š. leta 2003/2004; učitelji v okviru učne ekskurzije spoznajo šolstvo madžarske
manjšine na Slovaškem, hospitirajo pri pouku, izmenjajo izkušnje in si ogledajo kulturnozgodovinske znamenitosti
Predavatelji in teme:
• Hospitacije na šoli Kodály Zoltán v Galánti - naknadno
4H
• Razgovor z učitelji - naknadno
2R
• Srečanje s predstavniki pedagoške zveze - naknadno
2R
• Ogled kulturnozgodovinskih znamenitosti - László Pék
8 TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
Zahodna Slovaška (Galánta, Nyitra,
15.10.2005
1.4.2006 - 1.5.2006
Nagyszombat...)
Najvišja dovoljena kotizacija: 729,17 SIT
Opombe: program je financiran s sredstvi iz R Madžarske
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

Uvajanje devetletne osnovne šole in piriprava na nacionalni preizkus znanj
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 109
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Sergio Crasnich; 05 6100613, 05 6100619; sergio.crasnich@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učitelj italijanskega jezika na italijanskih osnovnih šolah
Cilji: Seznanjanje z rezultati nacionalnih preizkusov znanj Priprava na preizkus znanj v devetem razredu osnovne šole
Seznanjanje z ustnim preverjanjem
Predavatelji in teme:
• Seznanjanje z rezultati nacionalnih preizkusov znanj - Predsednica predmetne komisije
1P
• Priprava na preizkus znanja v 6. in 9. razredu osnovne šole - Tuji predavateli iz Italije
4D
• Priprava na ustni del izpita - Predsednica predmetne komisije
3D
Obveznosti: Učitelji preučijo Navodila za Nacionalni preizkus znanj 2006
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
19.10.2005 - 29.10.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.500,50 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 03. Šolstvo zamejskih Slovencev

Seminar za strokovne delavce domov v zamejstvu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 110
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Danica Starkl ; 02/32-08-075; 02/33-26-707; danica.starkl@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Strokovni delavci slovenskih domov v zamejstvu - Italija, Avstrija.
Cilji: 43. strokovno srečanje strokovnih delavcev slovenskih dijaških domov iz Italije in Avstrije. Izobraževalni program je
posebnega pomena zaradi vključevanja strokovnih delavcev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem na področju
spopolnjevanja in sodelovanja s slovenskimi dijaškimi domov. Vsakoletni strokovno srečanje v Sloveniji je tradicionalno in
pomeni za strokovne delavce slovenskih domov edino to-vrstno izobraževanje na področju domske vzgoje.
Predavatelji in teme:
• Kompetence vzgojjitelja v dijaškem domu. - mag. Danica Starkl
8 P,D
• Sodelovanje s starši in okoljem - dr. Zdenka Zalokar Divjak
8 P,D
• Spoznavanje kulturno-zgodovinskih značilnosti Gorenjske - mag. Danica Starkl
8 TD
Obveznosti: Pogoji: Programa se lahko udeležijo vsi strokovni delavci, zaposleni v slovenskih domovih iz zamejstva.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.4.2006
23.8.2006 - 25.8.2006
Izobraževalni center Radovljica
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Najvišja dovoljena kotizacija: 14.373,14 SIT
Opombe: PSD / 10. Dijaški domovi / 01. Vzgojno delo v dijaških domovih

Seminar za ravnateljice in ravnatelje dijaških domov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 111
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Danica Starkl ; 02/32-08-075; 02/33-26-707; danica.starkl@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: Ravnateljice in ravnatelji dijaških domov.
Cilji: Profesionalizacija vzgojnega dela v dijaških domovih - seznanitev z novejšimi raziskavami na področju domske vzgoje.
Predavatelji in teme:
• Profesionalizacija poklica vzgojitelj v dijaškem domu - mag. Danica Starkl
4P
• Stili vzgojnega dela v dijaškem domu - mag. Edita Stilin
4P
Obveznosti: Pogoji: Programa se lahko udeležijo vse ravnateljice in ravnatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
18.11.2005
11.1.2006 - 11.1.2006
Bled
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.025,57 SIT
Opombe: PSD / 10. Dijaški domovi / 01. Vzgojno delo v dijaških domovih

Seminar za vzgojjitelje/-ice dijaških domov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 112
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Danica Starkl ; 02/32-08-075; 02/33-26-707; danica.starkl@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vzgojiteljice in vzgojitelji dijaških domov
Cilji: Udeleženci spoznajo pomen uvajanja novosti v vsakodnevno-izobraževalno vzgojno delo v dijaškem domu: timsko delo v
pedagoškem zboru in v medskupinskem vzgojnem delu; pomen komunikacije in osebne rasti - prepoznavanje in izražanje
potreb, kot pogoj za učinkovito vzgojno delo; profesionalizacija vzgojnega dela - motivacija za kakovostno izbiro učinkovitih
vzgojnih stilov.
Predavatelji in teme:
• Novosti na področju vzgojnega dela v dijaškem domu - mag. danica Starkl
8 P,D
• Komunikacija v pedagoškem zboru in timu MVD. - dr. Pavao Brajša
8 P,D
• Prepoznavanje in izražanje potreb - pogoj za učinkovito vzgojno delo. - mag. Janez Vidmar
8 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo vsi strokovni delavci, zaposleni v dijaškem domu.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
17.11.2005 - 19.11.2005
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.477,62 SIT
Opombe: Literatura: Danica Starkl, Priročnik za vzgojitelja v dijaškem domu; Pavao Brajša, pedagoška komunikologija; Edita
Stilin, Stilovi rada i kompetencije odgajatelja u učeničkom domu; Danica Starkl, Biti vzgojitelj v dijaškem domu.
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, SVETOVANJE IN SUPERVIZIJA
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 1
Koordinator: Andreja Dobrovoljc; (01) 5842 594; andreja.dobrovoljc@acs.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 22
Ciljna skupina: svetovalci v lokalnih svetovalnih središčih.
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z možnostjo uporabe supervizije v svetovalnem procesu v izobraževanju odraslih; spoznali
bodo osnove supervizije, njene oblike, funkcije in organiziranost; spoznali bodo tudi možnosti vključevanja supervizije v svoj
delovni prostor.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev supervizije in razmejitev od drugih oblik dela, funkcije supervizije; - prof. dr. Sonja Žorga
2P
• Vloga supervizije v osebnostnem in profesionalnem razvoju strokovnega delavca - prof.dr.Sonja Žorga
2D
• Izkustveno delo - prof.dr. Sonja Žorga
6D
• Oblike in modeli supervizije - prof.dr.Sonja Žorga
2P
• Organiziranost supervizije in način njenega poteka - Nuša Lasič, spec.
2D
• Možnosti vključevanja supervizije v svoj delovni prostor - prof.dr. Sonja Žorga
2D
Pogoji: Izobraževanje je namenjeno že usposobljenim svetovalcem v lokalnih svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2005
1.1.2006 - 1.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.586,03 SIT
Opombe: Literatura: Kobolt, A., Žorga, S. (1999). Supervizija ? proces razvoja in učenja v poklicu. Žorga, S. (2002). Oblike in
modeli supervizije.
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

USPOSABLJANJE ZA RAČUNALNIŠKO SPREMLJANJE DELOVANJA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV
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ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Damjana Nagode; (01) 5842 585; damjana.nagode@acs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Mentorji študijskih krožkov.
Cilji: Glavni cilj programa je spoznavanje, testiranje in uporaba računalniške aplikacije.
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje računalniške aplikacije za spremljanje delovanja študijskih krožkov - Franci Lajovic, Franc Božič
8D
Obveznosti: izpolnitev vseh obrazcev, testiranje aplikacije in pošiljanje predlogov.
Pogoji: osnovno znanje iz računalništva in interneta.
Št. izpeljav : 5
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.4.2006
18.4.2006 - 28.4.2006
Velenje
5.4.2006
5.5.2006 - 17.5.2006
Velenje
5.4.2006
22.5.2006 - 31.5.2006
Velenje
5.4.2006
6.6.2006 - 16.6.2006
Velenje
5.4.2006
19.6.2006 - 31.8.2006
Velenje
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.859,22 SIT
Opombe: Udeleženci bodo dobili pisna navodila za uporabo aplikacije pred začetkom izobraževanja.
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

USPOSABLJANJE ZA UPORABO RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE ZA SPREMLJANJE DELOVANJA SREDIŠČ
ZA SAMOSTOJNO UČENJE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasmina Orešnik; (01) 5842 596; jasmina.oresnik@acs.si
Št. ur: 8 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni sodelavci v središčih za samostojno učenje (vodje, informatorji, svetovalci).
Cilji: Glavni cilj programa je seznaniti udeležence z vsebinskimi in organizacijskimi vidiki uporabe računalniške aplikacije za
spremljanje delovanja središč za samostojno učenje in z delovanjem spletnega foruma.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev delovanja aplikacije za spremljanje središč za samostojno učenje - Ema Perme
4P
• Praktična uporaba baze za vnos podatkov - Franci Lajovic
2D
• Praktična uporaba baze za uporabo izpisov in poročil - Franc Božič
2D
Pogoji: Programa se lahko udeležijo le strokovni sodelavci, ki delajo v središčih za samostojno učenje.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
15.9.2005 - 30.10.2005
Velenje
1.9.2005
19.9.2005 - 30.10.2005
Velenje
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.380,46 SIT
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

VZPOSTAVLJANJE PARTNERSTEV IN MREŽENJE V LOKALNEM OKOLJU ZA SREDIŠČA ZA
SAMOSTOJNO UČENJE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasmina Orešnik; (01) 5842 596; jasmina.oresnik@acs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni sodelavci v središčih za samostojno učenje (vodje, informatorji, svetovalci).
Cilji: Glavni cilj programa je seznaniti udeležence z vsebinskimi in organizacijskimi vidiki vzpostavljanja partnerstev in mreženja
v lokalnem okolju .
Predavatelji in teme:
• Nabor in izbor ter definiranje možnosti partnerstva v lokalnem okolju - Ema Perme
2P
• Oblikovanje podlag za povezovanje akterjev izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja in drugih organizacij
2P
v lokalnem okolju - Ema Perme
• Priprava zasnove razvoja partnerstev izvajalskih organizacij z dejavnostmi vseživljenjskega učenja in drugimi
4D
akterji v lokalnimi skupnostmi in povezovanje na nivoju regije in države - Ema Perme
Pogoji: Programa se lahko udeležijo le strokovni sodelavci, ki delajo v središčih za samostojno učenje.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2006
21.4.2006 - 31.5.2006
Ljubljana
1.4.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.731,70 SIT
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

NAČRT INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA KOT INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE PODPORE
VISOKOŠOLSKEMU RAZISKOVALNEMU DELU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180; marko.marhl@uni-mb.si
Št. ur: 20 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Visokošolski učitelji in sodelavci
Cilji: Seznaniti udeležence s potekom reševanja informacijskih problemov, ki so lahko sestavni del vsakega raziskovalnega
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procesa, približati jim delovanje in strukturo informacijskih sistemov, seznaniti jih s kriteriji za vrednotenje ponudbe informacij.
Predavatelji in teme:
• Informacijska pismenost, oblike njenega uvajanja, delovanje informacijskih in knjižničnih sistemov - Zdenka
2P
Petermanec
• Informacijski viri, vrednotenje virov, citiranje, možnost publiciranja znanstvenih del, ponudba baz - Zdenka
12 P
Petermanec
• Priprava in reševanje individualnega informacijskega problema - Zdenka Petermanec
6P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2005
23.6.2006 - 27.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.337,16 SIT
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

SPODBUJANJE AKTIVNEGA ŠTUDIJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Cvetek; 02 2293600, 02 2518180; slavko.cvetek@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Visokošolski učitelji in sodelavci
Cilji: Udeleženci preverijo obstoječa in pridobija nova znanja in spretnosti na področju visokošolskega poučevanja in učenja, še
posebej kar zadeva vlogo učitelja kot spodbujevalca aktivnega študija.
Predavatelji in teme:
• Pristopi k visokošolskemu poučevanju in učenju (pojmovanju, vloge učitelja in študenta, ipd.) - Slavko Cvetek
4D
• Dejavniki, pomembni za aktivno učenje oz. študij (motivacija, učni stili in strategije, avtonomnost študenta) 4D
Slavko Cvetek
• Metode in tehnike za spodbujanje aktivnega študija - Slavko Cvetek
4D
• Vrednotenje (evalvacija) v visokošolskem izobraževanju - Slavko Cvetek
4P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2005
7.6.2006 - 9.6.2006
Maribor
10.10.2005
16.6.2006 - 17.6.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.771,01 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Biblioterapija v šolski knjižnici
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: šolski knjižničarji in knjižničarke
Cilji: spoznati osnove, procese in korake biblioterapije, seznaniti se s potrebnimi svetovalnimi spretnostmi ter svoja znanja in
spretnosti uporabiti pri praktičnih primerih v okviru seminarja
Predavatelji in teme:
• Značilnosti biblioterapije in njeni procesni vidik - Tjaša Obal
2P
• Svetovalni vidik biblioterapije - Vlasta Zabukovec
2P
• Primer izpeljave biblioterapije - Vlasta Zabukovec, Tjaša Obal
4D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: šolski knjižničarji in knjižničarke
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.3.2006
18.3.2006 - 18.3.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.515,14 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Pedagoška vloga šolskih knjižničarjev - nadaljevalni seminar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: knjižničarji in knjižničarke v osnovnih in srednjih šolah, ki so se udeležili začetnega seminarja
Cilji: Na konkretnih primerih spoznati aplikacijo teorij poučevanja in učenja ter tako dograditi preteklo znanje in spretnosti, ki so
jih pridobili v začetnem seminarju. Poudarek bo na razvijanju spretnostih poučevanja in spodbujanja učenja v procesu
informacijskega opismenjevanja.
Predavatelji in teme:
• Aplikacija teorij učenja in poučevanja pri informacijskem opismenjevanju - Vlasta Zabukovec
4 P,D
• Razvijanje spretnosti poučevanja in učenja pri informacijskem opismenjevanju - Urška Žugelj
4 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: udeležba na začetnem seminarju
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.2.2006
18.2.2006 - 18.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.741,50 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo
151

PSD – Posodobitveni programi

Pedagoška vloga šolskih knjižničarjev - začetni seminar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: knjižničarji v osnovni in srednji šoli
Cilji: Knjižičarji se bodo seznanili in preizkusili metode in tehnike pedagoškega dela, ki jih bodo lahko uporabljali pri
individualnem in skupinskem delu informacijskega opismenjevanja v šolskih knjižnicah.
Predavatelji in teme:
• Vloga knjižničarja v procesu poučevanja - Vlasta Zabukovec
4 P,D
• Vloga učencev v procesu informacijskega opismenjevanja - Urška Žugelj
4 P,D
• Metode in tehnike spodbujanja aktivnega učenja - Vlasta Zabukovec
4 P,D
• Metode za spodbujanje samostojnega iskanja gradiva - Urška Žugelj
4 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: knjižničarji v osnovni in srednji šoli
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.1.2006
10.2.2006 - 11.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.483,01 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Vzgoja za knjigo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: šolski knjižničarji/knjižničarke
Cilji: spoznavanje knjige kot medija v odnosu do drugih medijev, psihološke dejavnike in ključne spretnosti pri razvijanju
interesov za branje, seznanjenje z načini vrednotenja elektronskih virov in njihove uporabe v konkretnih primerih
Predavatelji in teme:
• Knjiga kot fenomen v bibliotekarski teoriji - Jože Urbanija
4P
• Slovensko založništvo na prelomu tisočletja - Miha Kovač
4P
• Razvijanje interesov za branje - Vlasta Zabukovec
4 P,D
• Kritično vrednotenje elektronskih virov - Hedvika Pavlica Kolman
4 P,D
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: šolski knjižničarji/knjižničarke
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.12.2005
6.1.2006 - 7.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.909,89 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Bibliopedagoška šola 2006
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 113
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Majda Steinbuch; 02 3208 067, 02 3326 707; majda.steinbuch@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: šolski knjižničarji v osnovni, srednji šoli in dijaških domovih ter učitelji izbirnega predmeta informacijsko
opismenjevanje.
Cilji: Seznanjanje z novostmi na bibliotekarskem in pedagoškem področju za uresničevanje ciljev in nalog sodobne šolske
knjižnice. Cilj seminarja je usposobiti šolske knjižničarje v osnovni in srednji šoli za kakovostno izvajanje medpredmetnega
področja knjižničnih informacijskih znanj in izbirnega predmeta informacijsko opismenjevanje. Učinkovita in sodobna postavitev
knjižničnega gradiva je temelj za izvajanje informacisjkega opismenjevanja učencev in razreševanja informacijskih problemov.
Predavatelji in teme:
• 1. Oprema in postavitev knjižničnega gradiva - mag. Mateja Ločniška Fidler, Majda Sterinbuch
8D
• Komunikacisjka odličnost II. - Tatjana Skalar, Simon Turk
10 D
• Pripovedovanje zgodb - Zdenka Gajser
6D
Obveznosti: ustrezni članki v reviji Šolska knjižnica
Pogoji: Pri morebitnih omejitvah bomo upoštevali vrstni red prijav.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.10.2005
15.3.2006 - 17.3.2006
Debeli Rtič
28.10.2005
22.3.2006 - 24.3.2006
Debeli Rtič
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.462,08 SIT
Opombe: Program je za profesionalni razvoj šolskih knjižničarjev zelo pomemben, saj prejmemo vsako leto veliko prijav in jih je
zaradi omejenega števila izpeljav treba veliko odloniti. Za šolske knjižničarje je edini seminar za seznanjanje z novostmi v stroki,
zato sta potrebni vsaj dve izpeljavi.
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

METASUPERVIZIJA, 1. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 01001
Koordinator: prof.dr. Sonja Žorga; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; sonja.zorga@guest.arnes.si
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Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 6
Ciljna skupina: Svetovalni in drugi strokovni delavci, ki izvajajo supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja (možnost
kreditnega vključevanja v podiplomski študij Supervizija).
Cilji: V procesu metasupervizije se model supervizije hkrati izvaja in je predmet supervizije. Namen je refleksija in analiza lastne
supervizijske prakse ter preko tega spoznavanje in učenje o vlogi supervizorja, njegovih odgovornostih in omejitvah, metodah
dela v superviziji, prepoznavanje in upoštevanje posameznih faz supervizijskega procesa.
Predavatelji in teme:
• Poglobljena analiza situacij iz lastne sup. prakse - prof.dr. Sonja Žorga
8D
• Odgovornosti supervizorja in supervizanta - prof.dr. Sonja Žorga
8D
• Aktivno preizkušanje različnih metod in tehnik supervizije - prof.dr. Sonja Žorga
8D
Obveznosti: Udeleženci napišejo refleksijsko poročilo po vsakem metasupervizijskem srečanju ter oddajo pisna supervizijska
gradiva in zaključno evalvacijo.
Pogoji: Vodenje lastne supervizijske skupine, supervizorji ali kandidati, ki so v procesu podiplomskega usposabljanja za
supervizorje.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.10.2005 - 30.12.2005
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 72.993,48 SIT
Opombe: Program je skladen z modulom Metasupervizija, ki je del specialističnega študija Supervizija, zato se kandidatom
opravljen seminar prizna v okviru omenjenega študija (kreitno vključevanje v podiplomski študij).
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

METASUPERVIZIJA, 2. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: prof.dr. Sonja Žorga; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; sonja.zorga@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 6
Ciljna skupina: Svetovalni in drugi strokovni delavci, ki izvajajo supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja (možnost
kreditnega vključevanja v podiplomski študij Supervizija).
Cilji: V procesu metasupervizije se model supervizije hkrati izvaja in je predmet supervizije. Namen je refleksija in analiza lastne
supervizijske prakse ter preko tega spoznavanje in učenje o vlogi supervizorja, njegovih odgovornostih in omejitvah, metodah
dela v superviziji, prepoznavanju in upoštevanju posameznih faz supervizijskega procesa ter vlogi lastnega deleža v
supervizijskem procesu.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje in upoštevanje vloge lastnega deleža v sup. procesu - prof.dr. Sonja Žorga
6D
• Prepoznavanje faz supervizijskega procesa in njihovo upoštevanje pri vodenju supervizije - prof.dr. Sonja Žorga
6D
• Poglobljena analiza situacij iz lastne sup. prakse - prof.dr. Sonja Žorga
6D
• Aktivno preizkušanje različnih metod in tehnik supervizije - prof.dr. Sonja Žorga
6D
Obveznosti: Udeleženci napišejo refleksijsko poročilo po vsakem metasupervizijskem srečanju ter oddajo pisna supervizijska
gradiva in zaključno evalvacijo.
Pogoji: Vodenje lastne supervizijske skupine, supervizorji ali kandidati, ki so v procesu usposabljanja za supervizorje.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2005
1.1.2006 - 30.3.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 72.993,48 SIT
Opombe: Program je skladen z modulom Metasupervizija, ki je del specialističnega študija Supervizija, zato se kandidatom
opravljen seminar prizna v okviru omenjenega študija (kreditno vključevanje v podiplomski študij).
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

MODELI IN OBLIKE SUPERVIZIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: prof.dr. Sonja Žorga; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; sonja.zorga@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Svetovalnio in drugi strokovni delavci, ki so educirani supervizorji na področju vzgoje in izobraževanja in
kandidati, ki so v procesu edukacije za supervizorje ter predavatelji podiplomskega študija.
Cilji: Dograjevanje, širjenje in poglabljanje nekaterih specifičnih tem, pomembnih za usposabljanje supervizorjev (npr. sistemski
pristop in procesno svetovanje kot osnova za supervizijo v organizaciji). Spoznavanje različnih modelov in oblik supervizije ter
novosti s področja strategij in intervencij v superviziji.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje supervizorjevega lastnega stila dela (modela) - Lilja Cajvert
6 P,D
• Evalvacija kot intervencija - Lilja Cajvert
6 P,D
• Sistemski pristop supervizije v organizaciji - Werner Zbinden
6 P,D
• Procesno svetovanje - Werner Zbinden
6 P,D
Pogoji: Vodenje lastne supervizijske skupine, educiran supervizor in/ali izvajalec programa edukacije za supervizorje.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
1.3.2006 - 30.3.2006
Bohinj
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.888,18 SIT
Opombe: Kandidatom se bo opravljeni seminar priznal v okviru specialističnega študija Supervizija (kreditno vključevanje v
podiplomski študij).
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo
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Metode in tehnike šolskega svetovalnega dela - nadaljevalni seminar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: šolski svetovalni delavci, ki so se udeležili začetnega seminarja
Cilji: utrjevanje strukture in razvijanje modela svetovalnega pogovora ter analiza in aplikacija modela, strukture svetovalnega
pogovora na konkretnih primerih
Predavatelji in teme:
• Model vodenja svetovalnega pogovora - Sonja Pečjak
4 P,D
• Struktura svetovalnega pogovora - Vlasta Zabukovec
4 P,D
• Primeri iz prakse - Sonja Pečjak, Vlasta Zabukovec
8S
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: šolski svetovalni delavci, ki so se udeležili začetnega seminarja
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.11.2005
26.11.2005 - 7.1.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.577,57 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Metode in tehnike šolskega svetovalnega dela - začetni seminar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Ciljna skupina: šolski svetovalni delavci in delavke na začetku svoje kariere
Cilji: spoznavanje svetovalnih metod, razvojanje specifičnih tehnik svetovalnega pogovora
Predavatelji in teme:
• Koncept sodobnega šolskega svetovalnega dela in njegovi temeljni elementi - Sonja Pečjak
• Modeli vodenja svetovalnega pogovora - Sonja Pečjak
• Dinamično odnosni vidik svetovalnega pogovora - Vlasta Zabukovec
• Struktura in vodenje svetovalnega pogovora - Vlasta Zabukovec
• Analiza primerov in prakse - Sonja Pečjak, Vlasta Zabukovec
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: šolski svetovalni delavci in delavke na začetku svoje kariere
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2005
18.11.2005 - 20.12.2005
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.866,35 SIT

Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 15

4P
4D
4 P,D
4D
8S

PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

VLOGA STARŠEV IN ŠOLE PRI VZDRŽEVANJU IN VZPOSTAVLJANJU DISCIPLINE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Majda Pšunder; 02 2293600, 02 2518180
Št. ur: 18 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji, svetovalni delavci
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s spremenjeno vlogo staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu in pomenom družine pri
razvoju otrok. Osvojili bodo oblike sodelovanja s starši, opredelili različne vzroke disciplinskih problemov. Seznanili se bodo s
pogledi na vzpostavljanje in vzdrževanje discipline.
Predavatelji in teme:
• Vloga staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu - Majda Pšunder
3 P,D
• Preventivno in kurativno obravnavanje disciplinskih problemov - Majda Pšunder
3 P,D
• Vzroki disciplinskih problemov v šoli - Mateja Pšunder
3 P,D
• Vpogled v učiteljevo korektivno in preventivno disciplino - Mateja Pšunder
3 P,D
• Vloga staršev v oblikovanju kulturnega in socialnega kapitala otrok - Jana Bezenšek
3 P,D
• Nove vsebine starševstva v slovenski družbi - Jana Bezenšek
3 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
18.11.2005 - 25.11.2005
Maribor
31.3.2006
21.4.2006 - 28.4.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.082,69 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole - I. del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 114
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Tanja Bezić; 02 3328 058 fax: 02 3326 707; tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: svetovalni delavci, učitelji in vodstveni delavci OŠ
Cilji: Poglobitev in razširitev znanj s področja odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, razvijanje
strategij in veščin za vzgojno-izobraževalno delo in svetovanje nadarjenim učencem ter za svetovalno delo s starši. Razvijanje
pozitivnih stališč do upoštevanja posebnih potreb nadarjenih ter visokega vrednotenja inkluzivnih pristopov sodobne šole.
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Predavatelji in teme:
• Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci OŠ - dr. Drago Žagar
3P
• Psihodiagnostični pripomočki za odkrivanje nadarjenih učencev - Dušica Boben, mag. Tanja Bezić
4 P,D
• Operacionalizacija Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi - mag. Tanja Bezić
3 P,D
• Razvojni in letni delovni načrt šole - mag. Marinka Marovt
3 P,D
• Prilagojeni didaktični pristopi za VIZ delo z nadarjenimi učenci - dr. Marjan Blažič, mag. Ana Blažič
3 P,D
Obveznosti: Pripravljenost na izkustvene oblike učenja.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
IC Maribor
1.4.2006
12.5.2006 - 13.5.2006
Dijaški dom Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.478,47 SIT
Opombe: Prednost pri izbiri udeležencev bodo imeli tisti kandidati, ki so bili že prijavljeni, pa zaradi prevelikega števila niso bili
sprejeti.
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole - II. del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 115
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Tanja Bezić; 02 3208 058, fax: 02 3326 707; tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Svetovalni delavci, učitelji in vodstveni delavci OŠ
Cilji: Poglobitev in razširitev znanj s področja odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, razvijanje
strategij in veščin za vzgojno-izobraževalno delo in svetovanje nadarjenim učencem ter za svetovalno delo s starši. razvijanje
pozitivnih stališč do upoštevanja posebnih potreb nadarjenih ter visokega vrednotenja inkluzivnih pristopov sodobne šole.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje ustvarjalnosti - Mirt Nagy, Nataša Skrt Leban
6 P,D
• Svetovanje nadarjenim učencem in njihovim staršem - mag. Tanja Bezič, Mira Brinar Huš
5 P,D
• Individualizirani program VIZ dela za nadarjenega učenca - mag. Tanja Bezič, Mojca Kirbiš
4 P,D
• Evalvacija potreb učencev in dosežensoti ciljev seminarja - mag. Tanja Bezič
1R
Obveznosti: Pripravljenost na izkustvene oblike učenja.
Pogoji: Udeležba na 1. delu programa.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.10.2005
18.11.2005 - 19.11.2005
IC Maribor
28.4.2006
9.6.2006 - 10.6.2006
DD Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.238,01 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Poklicna orientacija v srednji šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 116
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag.Cvetka Bizjak; 01 3005 125; cvetka.bizjak@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: Svetovalni delavci in učitelji srednjih šol
Cilji: Poglobiti in razširiti ter posodobiti znanja s področja poklicne orientacije ter usposobiti SD za uporabo sodobne IKT v
procesu poklicnega informiranja, izobraževanja in svetovanja.
Predavatelji in teme:
• Nova teoretska spoznanja ter sodobne evropske usmeritve na področju poklicne orientacije - Saša Niklanović
4P
• Poklicna orientacija kot medpredmetno področje - Brigita Rupar, mag. Cvetka Bizjak
4 P,D
• Svetovalno delo in področje poklicne orientacije - mag. Gordana Rostohar
4 P,D
• Aktivne oblike učenja na področju poklicne orientacije - Andreja Petrovič
4 P,D
• Poklicna orinetacija in uporaba sodobne IKT - Marjeta Primožič
4 P,D
• Načrtovanje dela šole in PO - mag. Tanja Bezić
4 P,D
Obveznosti: Pripravljenost za izkustvene oblike učenja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.5.2006
1.6.2006 - 3.6.2006
IC Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.080,45 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Prispevki strok za svetovalno delo v praksi- sodobne oblike, metode in tehnike svetovalnega dela ter
pripomočki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 117
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: mag. Tanja Bezić; 02 3208 058 fax 3326 707; tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: svetovalni delavci v vrtcih, šolah in domovih
Cilji: Posodobitev znanj in strokovnih veščin za izvajanje svetovalnega dela v vrtcih, šolah in domovih
Predavatelji in teme:
• Svetovalno delo pedagoga - dr. Metod Resman, dr. Jana Kalin
• Svetovalno delo psihologa - dr. Janez Bečaj, dr. Sonja Pečjak
• Svetovalno delo socialnega pedagoga - dr. Darja Zorc Maver
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Št. točk: 1
Št. udeležencev: 60

2P
2P
1P
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• Svetovalno delo socialnega delavca - mag. Nina Mešl
• Svetovalno delo defektologa - dr. Marija Kavkler
• Svetovalno delo v vrtcu - Jasna Škarič
• Delavnice : Učenje učenja kot integrirana ključna kvalifikacija, svetovanje socialnega pedagoga, svetovalno delo v
vrtcu, razvijanje socialnih veščin,poklicna orientacija,individualizirani načrt izobraževanja, preprečevanje osipa Mateja Beltram, dr. Darja Zorc Maver, mag. Nina Mešl, Jasna Škarič, mag. Cvetka Bizjak, mag.Gordana Rostohar,
Maja Hartman, mag. Dunja Petak, Marija Mayer, mag. Tanja Bezić
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2006
7.4.2006 - 8.4.2006
Terme OLIMIA Podčetrtek
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.957,76 SIT

1P
1P
1P
8D

PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Učenje učenja kot medpredmetno področje vzgojno-izobraževalnega dela
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 118
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Tanja Bezić; 02 3208 058 fax: 02 3326 707; tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 35
Ciljna skupina: svetovalni delavci srednjih šol in učitelji
Cilji: Poglobiti in razširiti znanja o povezavah med učenjem in poučevanju, o pomenu učteljevih pojmovanj o učenju za
načrtovanje VIZ dela ter o učenju učenja kot o eno od temeljnih kompetenc za vseživljnejsko učenje; O ciljih ter izvedbi
medpredmetnega načrtovanja VIZ dela za razvijanje te kompetence, o strategijah razvijanja te kompetence ter o strategijah za
ugotavljanje in odpravljanje težav dijakov pri učenju; razširjanje in poglabljanje znanj in veščin za izvajanje aktivnih oblik učenja.
Predavatelji in teme:
• Učenje in poučevanje; učenje učiteljev - Ddr. Barica Marentič Požarnik
4 P,D
• Vseživljenjsko učenje in ciljno procesno načrtovanje VIZ dela - dr. Jana Kalin
4 P,D
• Ključna kompetenca učenje učenja - mag. Tanja Bezić
4 P,D
• Medpredmetno načrtovanje VIZ dela in timsko delo - mag. Vera Bevc, mag. Danica Strakl
4 P,D
• Aktivne oblike učenja učenja za dijake - Tatjana Ažman
4 P,D
• Učne težave dijakov in strategije svetovanja - mag. Jasna Vesel
4 P,D
Obveznosti: Pripravljenost za izkustvene oblike učenja.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.2.2006
16.3.2006 - 18.3.2006
IC Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.947,73 SIT
PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Razvoj kvalitete šole
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovna šola
Cilji: Namen programa je spoznavanje procesa celostnega razvijanje kvalitete šole ter pomena izgradnje jasnega akcijskega
načrta in vizije šole. Udeleženci se bodo seznanili s pomembnostjo in načini kreiranja vizije, strategij in uvajanja sprememb za
uspešen razvoj kvalitete šole.
Predavatelji in teme:
• Kaj pomeni razvijanje kvalitete šole? - Tatjana Vonta
4P
• Povezanost razvoja kvalitete šole in uspešnosti šole - Tatjana Vonta
4 P,D
• Razumevanje procesa uvajanja sprememb in izgradnja vizije šole - Jelena Vidmar
4 P,D
• Upravljanje kompleksnih sprememb pri razvijanju kvalitete šole - Jelena Vidmar
2P
• Izgradnja akcijskega načrta za vpeljevanje sprememb in načrta rasti šole - Tatjana Vonta
6 P,D
• Ovire na poti razvoja kvalitete šole - Tatjana Vonta
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.10.2005
13.2.2006 - 3.3.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.263,27 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 01. Dnevi dejavnosti

TEHNIŠKI DNEVI ZA RAZREDNO IN PREDMETNO STOPNJO
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: ddr. Jožica Bezjak, doc.; (01)5892-236; fax: (01)5347-997; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si, stanislav.avsec@pef.unilj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji razredne in predmetne stopnje pri pouku tehnike v osnovni šoli in tudi učitelji poklicnih strokovnih šol.
Cilji: Prikazani bodo organizacijski in izvedbeni modeli tehniških dnevovo v bodoči osnovni šoli, priprava, izvedba in evalvacija
tehničnih projektov ob tehniških dnevih oz. tehniški projektni tedni na temo Od ideje do izdelka. Ta program podpira pripravo in
uvajanje novih programov v okviru kurikularne prenove. Predstavljene bodo izdelave izdelkov pri pouku, kjer bo upoštevana
notranja diferenciacija učencev ter spodbujena notranja in zunanja motivacija pri pouku na predmetni stopnji.
Predavatelji in teme:
• Projektno delo kot didaktični model na tehniških dnevih oz. tednih - ddr. Jožica Bezjak
8P
• Možnosti izvedbe projektov Od ideje do izdelka - vzorčni primeri, varno delo z elementi prve pomoči - ddr. Jožica
8D
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Bezjak, Jože Vreže
• Oblike tehniških dnevov in tednov - ddr. Jožica Bezjak, Nevija Muženič, Ivo Kurnjek
8D
Obveznosti: Izdelava projektne naloge Projektno učno delo "Od ideje do izdelka" (iz različnih materialov) - prikaz izdelkov
mojstrov slovenske domače obrti in etnografskih zbirk.
Pogoji: gl. ciljna skupina
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 36.418,60 SIT
Opombe: Od prejšnjih let je prijavljenih še za več kot 3 skupine slušateljev in je veliko zanimanja. V lanskem letu je program žal
izpadel iz izbora.
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 01. Dnevi dejavnosti

Z GIBANJEM ODKRIVAM SVOJE OKOLJE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: Miran Muhič; 02 2293600, 02 2518180; miran.muhic@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Razredne učiteljice/učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji
Cilji: Predstaviti možnost povezovanja športnih in naravoslovnih vsebin v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Slušatelji bodo
spoznali pomen naravnega okolja za otrokov telsni in kognitivnir razvoj. Seznanili se bodo s možnostjo skupnega načrtovanja
dejavnosti (učitelji/vzgojitelji)
Predavatelji in teme:
• Nekatere značilnosti naravnega okolja (potok, gozd, peskovnik, travnik,...) - Darija Petek
2P
• Kognitivni razvoj otroka in spoznavanje značilnosti naravnega okolja - Darija Petek
1P
• Raziskovalne dejavnosti otroka v naravnem okolju - Darija Petek
3P
• Pomen gibanja za razvoj otroka; Psihična, organizacijska in vsebinska priprava izleta; Program "Zlati sonček" 6P
Miran Muhič
• Delo na terenu - Miran Muhič, Darija Petek
12 TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.2.2006
24.3.2006 - 31.3.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.020,43 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 02. Interesne dejavnosti

PROGRAM ZA SPOPOLNJEVANJE UČITELJEV OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH DEJAVNOSTI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: ddr. Jožica Bezjak, doc.; (01)5892-236; fax: (01)5347-997; jozica.bezjak@pef.uni-lj.si, stanislav.avsec@pef.unilj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Učitelji OIV in intersenih dejavnosti v poklicnih in srednjih strokovnih in splošnih šolah.
Cilji: Prikazali bomo projekne dneve ?Od ideje do projekta? in organizacijske modele OIV v srednjih šolah.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev knjižnega programa za strokovne ekskurzije, predstavitev uspešnega projektnega učenja - ddr.
6 P,D
Jožica Bezjak, Branko Polanec
• Projektno učno delo "Od ideje do projekta", ki vključuje strokovno ekskurzijo oz. dneve odprtih vrat kot obliko in
10 P,D
metodo šolskega dela v okviru tehniških dni in OIV ter interesnih dejavnosti, vključujoč modele varnega dela in prve
pomoči - ddr. Jožica Bezjak, dr. Janez Završnik, Uroš Zavodnik
• Ogled in prikaz kulturnih dediščin določenih pokrajin; TV-trening - predstavitev modelov strokovne ekskurzije
8D
doma in v tujini za področje naravoslovja in tehnike - ddr. Jožica Bezjak, Uroš Zavodnik, Stanislav Avsec
Obveznosti: Izdelava projektne naloge Dan odprtih vrat, projektni dnevi v obliki PUD "Od ideje do izdelka" ter didaktični modeli
strokovnih ekskurzij doma in v tujini.
Pogoji: gl. ciljna skupina
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
25.8.2005
1.9.2005 - 30.3.2006
IC Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.918,49 SIT
Opombe: Za program je bilo veliko zanimanja že v preteklih letih, vendar program ni bil izbran.
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 02. Interesne dejavnosti

ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Vesna Štemberger, asist.; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; vesna.stemberger@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka; vzgojitelji, ki so zaposleni v osnovnih šolah, specialni pedagogi,
osnovnošolski učitelji.
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Cilji: Udeleženci posodobijo znanja s področja organiziranja in izvedbe interesnih dejavnosti s področja športne vzgoje.
Predavatelji in teme:
• Športne interesne dejavnosti v dogovorjenem programu - dr. Vesna Štemberger, mag. Tjaša Filipčič
4P
• Planinski krožek - mag. Franjo Krpač, Irena Mučibabič, Miran Klaves
6 P,D
• Taborniški krožek - dr. Vesna Štemberger
2D
• Organizirana rekreacija - mag. Franjo Krpač
2D
• Športni krožki - mag. Franjo Krpač
2D
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Pogoji: Razredni učitelji, profesorji razrednega pouka, vzgojitelji, ki delajo v šoli; specialni pedagogi, osnovnošolski učitelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
21.10.2005 - 22.10.2005
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.935,15 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 03. Kolesarski izpit

Praktična vožnja in prometna vzgoja v devetletni OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 119
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Marta Novak; 07 37 19 198; marta.novak{zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji mentorji prometne vzgoje, ki so že obiskali tridnevni seminar Prometna vzgoja v devetletni OŠ.
Cilji: Usposobiti učitelje za praktično izvajanje kolesarskih iziptov v OŠ.
Predavatelji in teme:
• Spretnostna vožnja na poligonu. - Robert Štaba, Marta novak
4 TD
• Spretnostna vožnja na vozišču. - Robert Štaba, Marta Novak
4 TD
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.11.2005
4.5.2006 - 4.6.2006
Tacen, LJ
4.11.2005
4.5.2006 - 4.6.2006
Tacen, LJ
4.11.2005
4.5.2006 - 4.6.2006
Tacen, LJ
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.125,36 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 03. Kolesarski izpit

Prometna vzgoja v devetletni osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 120
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Marta Novak; 07 37 19 198; marta.novak@zrss.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji, mentorji prometne vzgoje, ki iuzvajajo program kolesarskih izpitov.
Cilji: Usposobiti učitelje mentorje za izvajanje projektov, raziskav in analiz pri prometni vzgoji v OŠ. Posodobiti strategije dela
na področju prometne vzgoje in varnosti otrok v OŠ. Spoznati psihohoška izhodišča in značilnosti otrik v oŠ z vidika prometne
vzgoje in usposobiri učence za vožnjo s kolesom. Seznaniti iučitelje z novo prometno zakonodajo.
Predavatelji in teme:
• Varstvo otrok in prometno vzgojne akcije - Bojan Žlender
4P
• Psihološka izhodišča prometne vzgoje - dr. Matija Svetina
2P
• Prometno varnostni načrt šole - mag. Marta NOvak
2P
• Uporaba računalniških programov za teoretični del kolesarskih izpitov - Peter Breznik
2P
• Kolesarski izpiti - mag. Marta Novak
4P
• Kolo, kolesarjenje - Jože Fink
2P
• Prometno varnostni načrt šole - delo v skupinah - mag. Marta Novak
4D
• Kolesarski izpiti - delavnice - mag. Marta Novak
4D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2005
15.11.2005 - 15.12.2005
Slovenj Gradec
10.10.2005
15.2.2006 - 15.3.2006
Šmarješke Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 28.554,27 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 05. Podaljšano bivanje

NAČRTOVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 121
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Silva Kos Knez; (01) 30 05 174, (01) 30 05 199; silva.kos@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v podaljšanem bivanju, razredni učitelji, vzgojitelji
Cilji: udeležence seznaniti z dejavnostmi in cilji podaljšanega bivanja, modeli organizacije dejavnosti, načrtovanjem dejavnosti
in primeri dobre prakse s področja likovne umetnosti in ustvarjalnega giba
Predavatelji in teme:
• Dejavnosti in cilji podaljšanega bivanja - dr. Silva Kos Knez
3P
• Modeli organizacije dejavnosti - dr. Silva Kos Knez
3 P,D
• Načrtovanje dejavnosti (letne in tedenske priprave) - dr. Silva Kos Knez
4 P,D
• Likovno ustvarjanje v podaljšanem bivanju - Lilijana Arh, Andreja Jevšnik
3D
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• Ustvarjalni gib - Lilijana Arh
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
14.10.2005
1.11.2005 - 30.11.2005
14.10.2005
15.11.2005 - 7.12.2005
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.311,29 SIT

3D
Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 05. Podaljšano bivanje

Z GLASBO IN LUTKO V PODALJŠANEM BIVANJU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 122
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Silva Kos Knez; (01) 30 05 174, (01) 30 05 199; silva.kos@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v podaljšanem bivanju, razredni učitelji, vzgojitelji
Cilji: - udeleženci spoznajo, kako spodbujati ustvarjalnost učencev pri ustvarjanju umetnostnih besedil in igranju z Orffovimi
instrumenti - udeleženci znajo iz preprostih materialov in s preprostimi metodami izdelati lutke in jih uporabiti za popestritev
dejavnosti v podaljšanem bivanju
Predavatelji in teme:
• Igrajmo se glasbo - Mihaela Petek, Dejan Dimec
8 P,D
• Lutka vabi - Martina Trbovc
8 P,D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2005
4.4.2006 - 28.4.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.508,66 SIT
Opombe: PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 06. Šola v naravi

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI V ŠOLI V NARAVI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Mojca Čepič, izr.prof.; (01)4773-471; mojca.cepic@ijs.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka, naravoslovja, biologije, fizike in kemije.
Cilji: Učitelji se seznanijo s teoretičnimi osnovami in praktičnimi dejavnostmi, ki jih omogoča bivanje v šoli v naravi, kot so nočna
opazovanja neba, vremenski pojavi, dejavnosti v povezavi s svetlobo.
Predavatelji in teme:
• Nočno opazovanje neba - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Goran Iskrić
4 P,TD
• Svetloba - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Nada Razpet, Goran Iskrić
4 P,TD
• Snovi - dr. Dušan Krnel, Goran Iskrić
4 P,TD
• Vremenski pojavi - dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Goran Iskrić
4 P,TD
Obveznosti: Samostojna izvedba (vsaj) ene od meritev in poročilo.
Pogoji: Program je namenjen učiteljem razredne stopnje, naravoslovja ter naravoslovnih predmetov (biologije, fizike ali kemije),
ki bodo v svoje delo vključevali tudi prednosti šol v naravi v CŠOD.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2005
1.3.2006 - 31.3.2006
CŠOD (v naknadno določenem kraju)
Najvišja dovoljena kotizacija: 21.598,94 SIT
Opombe: Program se izvaja v enem od centrov CŠOD (v petek popoldan, ponoči in v soboto).
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 06. Šola v naravi

SMUČANJE IN DRUGE AKTIVNOSTI ZA ZIMSKO ŠOLO V NARAVI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Jurij Planinšec; 02 2293665, 02 2518180; jurij.planinsec@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka
Cilji: Seznaniti se z načrtovanjem, pripravo in izvedbo ter novostmi pri poučevanju smučanja otrok ter drugimi aktivnostmi za
zimsko šolo v naravi.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje; priprava in izvedba aktivnost za zimsko šolo v naravi - Jurij Planinšec
8P
• Igre na snegu, alpsko smučanje, pohodništvo pozimi - Jurij Planinšec, Črtomir Matejek
16 D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.1.2006
27.1.2006 - 3.2.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.482,73 SIT
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 07. Tečaj plavanja

TEČAJ PLAVANJA V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Vesna Štemberger, asist.; (01)5892-200; fax: (01)5892-233; vesna.stemberger@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
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Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka; vzgojitelji, ki so zaposleni v osnovnih šolah.
Cilji: Udeleženci znajo organizirati in izpeljati tečaj plavanja; poglobijo znanje metodičnih principov učenja plavanja.
Predavatelji in teme:
• Organizacija in izvedba tečaja plavanja - dr. Vesna Štemberger
• METODIČNI PRINCIPI UČENJA PLAVANJA: Razvojna stopnja otrok; Izbira plavališča; Predpriprave; Prilagajanje
otrok na vodo, obnovitev metodičnih postopkov učenja plavanja; Reševanje iz vode; Biomehanske zakonitosti pri
plavanju; Učenje plavanja otrok s posebnimi potrebami - mag. Franjo Krpač, mag. Tjaša Filipčič, mag. Franjo Krpač
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Pogoji: Razredni učitelji, profesorji razrednega pouka, vzgojitelji, ki delajo v šoli.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.4.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
PeF Ljubljana in Fakulteta za Šport
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.221,64 SIT
Opombe: Del vaj poteka v bazenu, zato je potrebna plavalna oprema.

1P
15 P,D

PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 07. Tečaj plavanja

REŠEVANJE IZ VODE
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Venceslav Kapus, izr. prof.; 01 520 77 97; venceslav.kapus@sp.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Profesorji športne vzgoje in ostali pedagogi na šoli.
Cilji: Program seznanja udeležence z vsebinami reševanja iz vode. Cilj programa je obnovitev znanja, potrebnega za ukrepanje
v primeru nesreče, seznanjanje z novostmi in možno vključevanje vsebin reševanja iz vode v program učenja plavanja za boljše
plavalce. Metodika reševanja iz vode.
Predavatelji in teme:
• Utopitev - novosti v doktrini - Venceslav Kapus
2P
• Rešitev iz vode - Dorica Šajber, Boro Štrumbelj
4D
• Reševanje z obale, reševanje onemoglega ponesrečenca - Boro štrumbelj, Venceslav Kapus, Jernej Kapus
6 P,D
• Reševanje ponesrečenca v agoniji, reševanje nezavestnega ponesrečenca - Boro Štrumbelj, Jernej Kapus
4D
• Metodika učenja reševanja iz vode - Venceslav Kapus, Boro Štrumbelj
4 P,D
• Metodika učenja samoreševanja - Venceslav Kapus, Boro Štrumbelj
4 P,D
Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
4.1.2006
1.2.2006 - 3.2.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.202,84 SIT
Opombe: PSD / 16. Vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih / 01. Programi usposabljanja za delo v kombiniranih oddelkih

Kombinirani pouk v teoriji in praksi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 123
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Fani Nolimal; 01 3005 177; fani.nolimal@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji novinci ali začetniki v kombiniranih oddelkih ali kombiniranih nivojskih skupinah
Cilji: - Spoznali bodo globalne usmeritve za poučevanje in učenje v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih nivojskih skupinah. Izkušenjsko, skozi etape vzgojno-izobraževalnega dela, bodo spoznali didaktično-metodične usmeritve kombiniranega pouka. Neposredno bodo spremljali učno prakso v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih nivojskih skupinah. - Seznanili se bodo z
nekaterimi možnimi tehnikami za spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje učencev v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih
nivojskih skupinah.
Predavatelji in teme:
• Organizacija poučevanja in učenja v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih nivojskih skupinah - dr. Fani Nolimal,
2 P,R
učitelji praktiki
• Načrtovanje, organizacija in izvedbe pouka v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih nivojskih skupinah v teoriji in
6D
praksi - dr. Fani Nolimal, učitelji praktiki
• Učni nastop v kombiniranem oddelku - Mira Kramarič, prof., Jožica Vrtačnik, prof.
2N
• Analiza učnega nastopa - Mira Kramarič
2R
• Spremljanje, vrednotenje in analiza dela učencev - Mira Kramarič, prof.
4 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2005
17.3.2006 - 18.3.2006
Terme Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.351,46 SIT
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PRF – Programi za profesionalni razvoj
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 01. Mentorstvo študentu na pedagoški praksi

Mentorstvo študentom/študentkam geografije na pedagoški praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice geografije v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Namen programa je teoretična in praktična priprava učitelja/učiteljice geografije na mentorsko delo. Študenti geografije v
času študija opravljajo na OŠ in SŠ hospitacije, nastope in pedagoško prakso. V želji po čim bolj kvalitetnem in plodnem
sodelovanju z učitelji želimo vzpostaviti trdne temelje medsebojnega sodelovanja. Spodbuda prihaja tudi s strani učiteljev. S
predstavitvijo in analizo teoretičnih osnov, naših pričakovanj, praktičnih primerov, analize že obstoječega gradiva itd. želimo
skupaj z učitelji/učiteljicami pripraviti ustrezna izhodišča za naše nadaljnje sodelovanje.
Predavatelji in teme:
• Mentorstvo študentu/študentki geografije - Tatjana Resnik Planinc
6D
• Analiza praktičnih primerov izvajanja mentorstva - Saša Kosten Zabret
6D
• Pedagoška in didaktična izhodišča pri izvajanju mentorstva - Milena Ivanuš Grmek
2P
• Psihološka izhodišča pri izvajanju mentorstva - Vlasta Zabukovec
2P
Obveznosti: izdelava seminarske naloge na dogovorjeno temo
Pogoji: učitelji/učiteljice geografije v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.9.2006
6.10.2006 - 7.10.2006
Ljubljana
Opombe: Udeležence prosimo, da prinesejo s seboj morebitne lastne materiale, ki se nanašajo na izvajanje mentorstva.
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 01. Mentorstvo študentu na pedagoški praksi

Mentorstvo študentom/študentkam romanistike na pedagoški praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v treh delih)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učiteljice/učitelji francoščine, italijanščine in španščine v osnovni in srednji šoli
Cilji: - priprava učitelja na mentorstvo študentom zadnjega letnika študija romanskega jezika (vodenje študenta na praksi,
dajanje povratnih informacij, vrednotenje njegovega dela); - razvoj učiteljeve profesionalnosti (refleksivno spremljanje in
vrednotenje svojega dela - dnevnik profesionalnega razvoja in razmišljanja - vzpostavitev dolgoročnega partnerskega
sodelovanja med učiteljem, specialnim didaktikom in študentom (določitev pravil, nalog, obveznosti)
Predavatelji in teme:
• Modeli usposabljanja učiteljev in formati učne ure - Janez Skela
3P
• Predstavitev portfolija pri pedagoški praksi - Mihaela Zavašnik
2 P,D
• Izdelava gradiva za pedagoško prakso - Meta Lah, Marjana Šifrar Kalan, Darja Mertelj
3D
• Evalvacija programa in prakse - Meta Lah, Darja Martelj, Marjana Šifrar Kalan
1D
• Predstavitev in cilji didaktike posameznega romanskega jezika - Meta Lah, Darja Mertelj, Marjana Šifrar Kalan
2D
• Dajanje povratne informacije in ocenjevanje nastopov - Meta Lah, Darja Martelj, Marjana Šifrar Kalan
5D
Obveznosti: kolegialno hospitiranje / poročanje o hospitacijah, nastopih in pedagoške prakse / avdio in video posnetek /
dnevnik razmišljanja
Pogoji: naziv učitelj mentor ni pogoj za udeležbo
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
15.9.2005 - 7.10.2005
Postojna, Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.8.2006
14.9.2006 - 5.10.2006
Kranj, Ljubljana
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 01. Mentorstvo študentu na pedagoški praksi

Mentorstvo študentom/študentkam zgodovine in umetnostne zgodovine na pedagoški praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Program želi izboljšati izobraževanje in usposabljanje učiteljev mentorjev študentov na pedagoški praksi v dodiplomskem
študiju ter s tem tudi povečati kakovost pouka zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovni in srednji šoli. Glavni cilji so
naslednji: - boljša usposobljenost mentorjev študentov na pedagoški praksi; - usposobljenost mentorjev za vodenje, spremljanje
in ocenjevanje študentovega dela na praksi; - usposobljenost mentorjev za reflektivno in raziskovalno spremljanje pouka; tesnejše sodelovanje med fakultetnimi učitelji in učitelji mentorji v osnovni in srednji šoli.
Predavatelji in teme:
• Kako do učitelja - razmišljajočega praktika - Barica Marentič Požarnik
2D
• Komunikacija: mentor - študent - Cvetka Bizjak
2D
• Hospitacije - Olga Paulič
2D
• Spremljanje in ocenjevanje študentov/študentk na pedagoški praksi - Danijela Trškan
2D
Obveznosti: izdelava seminarske naloge na dogovorjeno temo
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Pogoji: učitelji/učiteljice zgodovine in umetnostne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.8.2005
2.9.2005 - 2.9.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.1.2006
20.1.2006 - 20.1.2006
Ljubljana
21.8.2006
1.9.2006 - 1.9.2006
Ljubljana
Opombe: Priporočena literatura: PAULIČ, Olga. (2003). Timsko sodelovanje pri načrtovanju pedagoškega dela. Vzgoja in
izobraževanje, letnik 34, št. 2, str. 36-39. TRŠKAN, Danijela. (2004). Primer alternativnega ocenjevanja nastopov študentov.
Preverjanje in ocenjevanje, letnik 1, št. 4, str. 57-64.
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 01. Mentorstvo študentu na pedagoški praksi

Pedagoška praksa v začetnem izobraževanju učiteljev angleščine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice angleškega jezika v osnovih in srednjih šolah
Cilji: Osnovni namen seminarja je spodbuditi kakovost mentoriranja študentom angleščine na pedagoški praksi. Hkrati je njegov
glavni cilj ozavestiti učitelje o konceptu vseživljenjskega učenja in njegovi uporabnosti za učiteljev profesionalni razvoj.
Mentorjeve naloge so zastavljene kot pomoč bodočemu učitelju pri načrtovanju pouka, uresničevanju in vrednotenju učnih
postopkov, metod in tehnik, vzpodbujanju vrednotenja in refleksiji lastnega poučevanja, zmožnostih preoblikovanja učnih
strategij v luči samoevalvacije in kolegialnega opazovanja/vrednotenja, zmožnostih prenosa in učinkovitega udejanjanj
Predavatelji in teme:
• Pomen praktičnega usposabljanja učiteljev - Janez Skela
2D
• Vloga in odnos mentorja na pedagoški praksi - Urška Sešek
1D
• Opazovanje pouka - Mihaela Zavašnik
2 D,H
• Vrednostenje pedagoškega nastopa in dajanje povratne informacije - Janez Skela, Urška Sešek, Mihaela
3D
Zavašnik
Obveznosti: aktivna udeležba in sodelovanje na seminarju
Pogoji: učitelji/učiteljice angleškega jezika v osnovih in srednjih šolah
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.9.2005
17.9.2005 - 17.9.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
22.9.2006
7.10.2006 - 7.10.2006
Ljubljana
Opombe: Literatura: Skela, J., Sešek, U. & M. Zavašnik. 2003. Pedagoška praksa. Teaching Practice Pack. Ljubljana: Zavod
RS za šolstvo. Maldarez, A. & C. Bodoczky. 1999. Mentor Courses. A resource book for trainer-trainers. Cambridge: CUP
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 01. Mentorstvo študentu na pedagoški praksi

MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA PEDAGOŠKI PRAKSI - TUJ JEZIK ANGLEŠČINA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Slavko Cvetek; 02/22 93 621; 02/251 81 80; slavko.cvetek@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji angleškega jezika na osnovnih in srednjih šolah, ki se želijo usposobiti oz. spopolniti svoje znanje na
področju mentorstva in mentorskega dela s študenti na praksi, pripravniki ipd.
Cilji: Glavni cilji predlaganega programa so: - zagotoviti skladnost glede pristopov in načinov izobraževanja in ocenjevanja
znanj in usposobljenosti študentov, bodočih učiteljev, na šoli fakulteti oz. univerzi; - razvijati in nadgrajevati didaktično znanje in
usposobljenost mentorjev in s tem vplivati na njihov profesionalni razvoj in osebno rast - omogočiti praktično usposabljanje
mentorjev na področju izkustvenega učenja in refleksije, opazovanja in povratnega informiranja, ocenjevanja in vrednotenja ipd.
Predavatelji in teme:
• Načela in načini sodobnega tujejezikovnega poučevanja in učenja (učitelj kot reflekstivni praktik) - Slavko Cvetek,
2D
Melita Kukovec
• Mentor in mentorstvo (opredelitev znanj in spretnosti, vloge učitelja-mentorja) - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Opazovanje pouka: določanje ciljev, uporaba opazovalnih instrumentov, analiza in vrednotenje - Slavko Cvetek,
4D
Melita Kukovec
• Metode in tehnike za spodbujanje refleksije o pouku in pedagoškem delu - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
8D
• Vrednotenje in samovrednotenje pri poučevanju in mentorskem delu - Slavko Cvetek
4D
• Strnjena pedagoška praksa: načrtovanje, spremljanje, vrednotenje - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
4D
Pogoji: program se bo izvajal v obliki delavnice in z uporabo aktivnih oblik poučevanja in učenja. Iz tega razloga je število
udeležencev pri eni izvedbi programa omejeno na največ 20.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.8.2005
29.9.2005 - 1.10.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
2.2.2006 - 4.2.2006
Kranj
Opombe: potrebno literaturo bodo udeleženci prejeli sproti
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 02. Mentorstvo pripravniku v času pripravništva

PROGRAM USPOSABLJANJA MENTORJEV UČITELJEM PRIPRAVNIKOM V OSNOVNIH IN SREDNJIH
ŠOLAH
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UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: Dr. Milena Valenčič-Zuljan, doc.; Tel: 031/387-726, fax: 01/5347-997; milena.valencic-zuljan@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Mentorji pripravnikom v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji: Udeleženci se seznanijo s sistemom pripravništva, z nalogami in vlogami mentorjev, z modeli učiteljevega profesionalnega
razvoja ter značilnostmi učenja začetnikov. Izpopolnjujejo in razvijajo si kompetence: a) ugotavljanja potreb posameznika in
načrtovanja dela z začetnikom, b) ciljnega strukturiranega opazovanja pouka, c) analiziranja začetnikovega dela, spodbujanja
refleksije in posredovanja povratnih informacij, d) vrednotenja napredka, ocenjevanja in oblikovanja zaključnega poročila.
Seznanijo se tudi z novejšimi raziskovalnimi rezultati s tega področja.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev pripravništva in značilnosti profesionalnega razvoja začetnikov - Mag. Zvonka Krištof, Dr. Milena
3P
Valenčič-Zuljan
• Načrtovanje pripravništva - mag. Cvetka Bizjak, mag. Zvonka Krištof
4 P,D
• Predstavitev raziskovalnih rezultatov o pripravništvu in kompetencah učiteljev začetnikov - Janez Vogrinc
1P
• Hospitacija in ciljno strukturirano opazovanje pouka - Janez Vogrinc
1P
• Analiza pouka, posredovanje povratne informacije in spodbujanje profesionalne rasti začetnika - Dr. Milena
4D
Valenčič-Zuljan, Mag. Zvonka Krištof, Mag. Cvetka Bizjak
• Oblikovanje končnega poročila - Dr. Milena Valenčič-Zuljan, Mag. Cvetka Bizjak
3 P,D
Obveznosti: Pisni izdelek (npr. načrt pripravništva, analiza hospitacije in sinteza pogovora s pripravnikom po učni uri, poročilo o
poteku pripravništva in pripravnikovi usposobljenost za samostojno delo).
Pogoji: Strokovni delavci, ki se pripravljajo za mentorstvo začetniku v pedagoškem poklicu, lahko tudi mentorstvo študentom,
bodočim učiteljem na pedagoški praksi.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
17.9.2005 - 8.10.2005
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2005
11.11.2005 - 9.12.2005
Novo mesto
20.11.2005
10.1.2006 - 15.2.2006
Celje
15.1.2006
5.2.2006 - 10.3.2006
Nova Gorica
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 04. Mentorstvo učencem pri raziskovalnih, seminarskih ter diplomskih nalogah in
projektih

UČITELJ - MENTOR RAZISKOVALNIH NALOG UČENCEV
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Branka Čagran; 02 229 3743, 02 251 81 80; branka.cagran@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Usposobiti učitelje, mentorje raziskovalnih nalog, za odkrivanje raziskovalnih problemov, vsebinsko in metodološko
opredelitev raziskovalnega problema bodisi teoretične ali empirične raziskovalne naloge, pisanje raziskovalnega poročila
teoretične in empirične raziskovalne naloge.
Predavatelji in teme:
• Vloga učitelja pri raziskovanju, značilnosti teoretične in empirične naloge - Branka Čagran
5P
• Potek raziskave, postopki vzorčenja, zbiranja podatkov, obdelave neštevilskih in številskih spremenjlivk - Branka
5P
Čagran
• Računalniška obdelava podatkov s statističnim programskim paketom SPSS - Branka Čagran, Tomaž Bratina
6D
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.8.2005
26.8.2005 - 27.8.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
10.3.2006 - 11.3.2006
Maribor
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 05. Učinkovito načrtovanje in vodenje lastnega vzgojno-izobraževalnega dela

Učinkovita priprava kompetenčnega modela načrtovanja in vodenja vzgojno-izobraževalnega dela
DOBA Evropsko poslovno izobrazevalno sredisce, Presernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Polona Baloh; 02 228 38 50; 02 228 38 61; info@doba.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji srednjih šol, predavatelji višjih strokovnih šol
Cilji: Udeleženci se seznanijo z novim pojmovanjem učenja in poučevanja ter spremenjeno vlogo učitelja v moderni družbi;
udeleženci spoznajo kompetenčni model načrtovanja in vodenja vzgojno-izobraževalnega dela in prepoznavajo ključne razlike
med tem in nekomptenčnim modelom; usvojijo enega od pristopov priprave kompetenčnega modela načrtovanja in vodenja
vzgojno-izobraževalnega dela; znajo samostojno prirpaviti zapis načrta po tem modelu; poznajo pomen uporabe IT pri
načrtovanju in vodenju lastnega dela ter znajo uporabiti nekaj ključnih orodij;
Predavatelji in teme:
• Vloga učitelja v moderni družbi in spremenjeni pogledi na učenje in poučevanje - Irena Amič
1R
• Pristopi k pripravi kompetenčnega modela načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela - Irena Amič, Mateja Geder
3D
• Učinkovit zapis kompetenčno načrtovanega vzgojno-izobraževalnega dela - Irena Amič, Mateja Geder
2D
• Uporaba IT pri načrtovanju in vodenju lastnega vzgojno-izobraževalnega dela - Oton Mlakar
2 LV
Obveznosti: Aktivna udeležba v v programu, udeleženci izdelajo lasten vzorčni model načrta VIZ dela
163

PRF – Programi za profesionalni razvoj

Pogoji: /
Št. izpeljav (2005): 1

Rok prijave
9.9.2005
Št. izpeljav (2006): 2
Rok prijave
18.11.2005
18.12.2005
Opombe: Udeleženci prejmejo gradivo.

Predvideni čas izpeljave
12.10.2005 - 12.10.2005
Predvideni čas izpeljave
21.2.2006 - 21.2.2006
18.4.2006 - 18.4.2006

Kraj izvedbe
Maribor
Kraj izvedbe
Maribor
Maribor

PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 05. Učinkovito načrtovanje in vodenje lastnega vzgojno-izobraževalnega dela

Učitelj - vodja razreda
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 1
Koordinator: Mateja Brejc; 04 2362 262, 04 2362 261; info@solazaravnatelje.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Cilj programa je opredeliti vlogo učitelja kot vodje v razredu, usposobiti udeležence za analizo lastnega vodenja razreda s
poudarkom na vzpostavljanju pozitivne klime.
Predavatelji in teme:
• Učiteljeva vloga v spreminjajočem se izobraževalnem okolju - Justina Erčulj
4D
• Razsežnosti vodenja razreda - Justina Erčulj
2R
• Analiza vodenja razreda - Justina Erčulj
2D
• Razvijanje pozitivne klime v razredu - Justina Erčulj
2P
• Načrtovanje izboljšave na področju klime v razredu - Justina Erčulj
4D
• Evalviranje izboljšave - Justina Erčulj
2D
Obveznosti: Opis uspešne in neuspešne strategije pri vodenju razreda z refleksijo
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.6.2005
26.8.2005 - 3.10.2005
Brdo pri Kranju
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2006
4.3.2006 - 31.3.2006
Brdo pri Kranju
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 06. Načrtovanje, izvajanje in evalvacija vzgojnoizbraževalnega dela v sodelovanju z
drugimi

ŠOLA V NARAVI - ČAS POVEZOVANJA ŠOL Z DRUGIMI IZVAJALCI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMOV
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Ida Kavčič; 01 2348 615; 01 2348 630; ida.kavcic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: UČITELJI RAZREDNEGA IN PREDMETNEGA POUKA V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI, VODILNI DELAVCI V
VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, SVETOVALCI, KOORDINATORJI/VODJE ŠOL V NARAVI
Cilji: - Seznaniti se s povezanostjo šole v naravi in kurikuluma ter možnostmi uresničevanja splošnih in operativnih ciljev iz
učnih načrtov, - seznaniti se s pogoji in z izvajanjem šole v naravi v CŠOD, - spoznati skupno načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela z domovi CŠOD, - znati povezati učiteljev letni načrt dela s šolo v naravi in pripraviti izvedbeni načrt, pogovoriti se o pozitivnih in negativnih izkušnjah organizatorjev in izvajalcev šol v naravi.
Predavatelji in teme:
• Šola v naravi v povezavi s kurikulumom - dr. Stojan Burnik (dom Gorenje), dr. Danijela Trškan (dom Planica), dr.
2P
Jelka Strgar (dom Burja), dr. Mitja Krajnčan (dom Gorenje)
• Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter šola v naravi - Jelko Gros (dom Radenci in dom Gorenje), Ida Kavčič
1P
(dom Planica in dom Burja)
• Življenje in delo doma CŠOD - Dušan Blažin (dom Planica), Irena Brajkovič (dom Radenci), Igor Rudman (dom
1P
Burja), Emil Mumel (dom Gorenje)
• Priprava izvedbenega načrta šole v naravi - Barbara Smolej (dom Planica), Andreja Tomažin (dom Radenci),
3D
Magda Kravanja (dom Burja), Benjamin Kuster (dom Gorenje)
• Pozitivne in negativne izkušnje iz preteklih let - Dušan Blažin (dom Planica), Martin Marinč (dom Radenci), Darja
1R
Sever (dom Burja), Marjana Reiser - Koren (dom Gorenje)
Obveznosti: Udeleženci zaključijo program z izdelavo izvedbenega načrta.
Št. izpeljav (2005): 4
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.9.2005
9.9.2005 - 9.9.2005
Radenci ob Kolpi (dom Radenci)
1.9.2005
9.9.2005 - 9.9.2005
Tamar (dom Planica)
1.9.2005
16.9.2005 - 16.9.2005
Gorenje pri Zrečah (dom Gorenje)
1.9.2005
16.9.2005 - 16.9.2005
Seča (dom Burja)
Št. izpeljav (2006): 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
25.8.2006
8.9.2006 - 8.9.2006
Radenci (dom Radenci)
25.8.2006
8.9.2006 - 8.9.2006
Tamar (dom Planica)
31.8.2006
15.9.2006 - 15.9.2006
Gorenje pri Zrečah (dom Gorenje)
31.8.2006
15.9.2006 - 15.9.2006
Seča (dom Burja)
Opombe: Zaradi časovne nuje bomo izpeljali isti program v roku enega tedna na različnih lokacijah z različnimi predavatelji.
Udeleženci bodo ne glede na kraj izvajanja in predavatelje prejeli enotna gradiva.
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PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 06. Načrtovanje, izvajanje in evalvacija vzgojnoizbraževalnega dela v sodelovanju z
drugimi

Priprave, izvedba in refleksija pouka
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 1
Koordinator: Damjan Kobal; (01) 4766-538; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 5
Ciljna skupina: Učitelji matematike in drugih predmetiov v osnovni in srednji šoli
Cilji: Doseči bogato izmenjavo mnenj v času priprav na pouk, opazovati praktično izvedbo s hospitacijami in doseči
konstruktivno analizo doseženega. Cilj programa je tudi spodbuditi interdisciplinarno konstruktivno izmenjavo mnenj in vzorcev
mišljenja ter metod dela.
Predavatelji in teme:
• Strategija priprave na pouk - Damjan Kobal
1R
• Izdelava priprav - Damjan Kobal
6D
• Nastopi in hospitacije - Damjan Kobal
6H
• Analiza priprav in nastopov - Damjan Kobal
3R
Obveznosti: Sodelovanje pri skupinski izdelavi priprav, hospitacije, nastop in aktivna udeležba v analizi
Pogoji: Angažiranost
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
1.9.2005 - 15.10.2005
Po izboru udeležencev
Št. izpeljav (2006): 3
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.2.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Po izboru udeležencev
1.3.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Po izboru udeležencev
1.4.2006
1.4.2006 - 30.4.2006
Po izboru udeležencev
Opombe: Program bo potekal v skupinah po pet učiteljev različnih predmetov na šoli ali v okraju po izboru udeležencev.
Natančne in sprotne informacije o programu bodo dostopne na spletnem naslovu http://uc.fmf.uni-lj.si/pi/
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 08. Usposabljanje za timsko delo

Timsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič; 01/429 20 20; 01/429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in vodstveni delavlavci vrtcev in osnovnih šol.
Cilji: Usposabljanje strokovnih delavcev za timsko reševanje problemov; oblikovanje motivacijskega delovnega ozračja;
spoznavanje delovanja timov in pomena timskega dela pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji VIZ procesa.
Predavatelji in teme:
• Načela učinkovitega tima in timska komunikacija - mag. Mateja Režek
4 P,D
• Značilnosti članov tima in posameznikova vloga v timu/tandemu - mag. Mateja Režek
4 P,D
• Timsko načrtovanje VIZ dela - mag. Sonja Rutar
4 P,D
• Delo v tandemu - mag. Sonja Rutar
2 P,D
• Izdelava načrta za timsko delo in dvig kakovosti VIZ dela - mag. Sonja Rutar
2 P,D
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
9.9.2005 - 15.10.2005
Rogaška Slatina
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
1.2.2006 - 28.2.2006
Izola
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 08. Usposabljanje za timsko delo

TIMSKO DELO V VRTCU IN ŠOLI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek; 02/22 93 667; 02/251 81 80; milena.grmek@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: vzgojitelji in učitelji, zaposleni v osnovni šoli (prvo triletje)
Cilji: Cilji programa so: - usposobiti vzgojitelje in učitelje za timsko delo v vrtcu in osnovni šoli (prvo triletje) - usposobiti
vzgojitelje in učitelje za timsko načrtovanje, izvajanje in spremljanje učnega procesa
Predavatelji in teme:
• Timsko načrtovanje, izvajanje in spremljanje učnega procesa (analiza učne vsebine, izvajanje pouka v timu) 8 P,D
Milena Ivanuš Grmek
• Sodelovalne veščine v timskem delu (parafraziranje, aktivno poslušanje, sporočanje, konflikti in njihovo
8 P,D
reševanje) - Jurka Lepičnik Vodopivec
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, priprava seminarske naloge
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.8.2005
16.9.2005 - 17.9.2005
Maribor
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 09. Timski pristop pri delu s posameznimi učenci oz. skupinami učencev

USPOSABLJANJE UČITELJEV PRAKTIČNEGA POUKA SREDNJIH ŠOL ZA IZVAJANJE PROMOCIJE
POKLICEV IN POKLICNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
IZIDA, zavod, Ljubljana, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12012
Št. točk: 1
Koordinator: VOJKA ŽEROVNIK; 01/439-49-50 / 01/431-03-51; vojka.zerovnik@izida.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA POKLICNIH IN STROKOVNIH SREDNJIH ŠOL, KI SODELUJEJO PRI
IZVAJANJU PROGRAMA PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI
Cilji: USPOSOBITI UČITELJE PRAKTIČNEGA POUKA NA POKLICNIH IN STROKOVNIH SREDNJIH ŠOLAH ZA IZVAJANJE
PROGRAMA PROMOCIJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV IN DEFICITARNIH POKLICEV TER POKLICNE VZGOJE.
NAMEN JE USPOSOBITI JIH ZA DELO Z OSNOVNOŠOLCI, KI SE VKLJUČIJO V PROGRAM. BITI MORAJO
USPOSOBLJENI ZA MOTIVACIJSKE PREDSTAVITVE, ZA PRIPRAVO PROGRAMOV DELAVNIC ZA RAZVOJ POKLICNIH
INTERESOV PRI OSNOVNOŠOLCIH, ZA VODENJE DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Promocija poklicev in poklicna vzgoja v osnovni šoli, ciljev, osnovnih metod, dosedanjih
2P
rezultatov in evalvacoijskih podatkov - Vojka Žerovnik
• Način organiziranja dejavnosti: partnerstvo med osnovno šolo, srednjo šolo in podjetjem - Božidar Kočevar
2P
• Vloga učitelja praktičnega pouka pri izvedbi programa - Anton Žličar
1P
• Vloga poklicne in strokovne šole pri povezovanju partnerjev in organiziranju dejavnosti za izvedbo programa 1P
Gorazd Jordan
• Pogoji za izvedbo programa, ki morajo biti izpolnjeni na srednji šoli - Gorazd Jordan, Anton Žličar
1D
• Lik učitelja - mentorja v programu, priprava učitelja za izvedbo programa - Gorazd Jordan, Anton Žličar
1D
• Zgradba programa po posameznih aktivnostih: motivacijske predstavitve, delavnice za razvoj interesov,
2 D,R
informiranje staršev - Gorazd Jordan, Anton Žličar, Gorazd Jordan, Anton Žličar
• Samostojna izdelava programov po posameznih aktivnostih, ki jih bodo izvajale srednje šole - Gorazd Jordan,
2 D,N
Anton Žličar, Gorazd Jordan, Anton Žličar
• Priprava elementov za povezovanje v skupen program s partnerji iz OŠ in podjetja - Gorazd Jordan, Anton Žličar,
2 D,N
Vojka Žerovnik, Gorazd Jordan, Anton Žličar
• Predstavitev in potrjevanje posameznih programov-seminarskih nalog - Vojka Žerovnik, Gorazd Jordan, Anton
2R
Žličar
Obveznosti: UDELEŽBA NA SEMINARJU, IZDELAVA PROGRAMA-SEMINARSKE NALOGE: PROGRAM MOTIVACIJSKIH
PREDSTAVITEV IN PROGRAM DELAVNIC ZA RAZVOJ POKLICNIH INTERESOV PRI OSNOVNOŠOLCIH.
Pogoji: IZVEDBA PROGRAMOV SE LAHKO ZAČNE ŠELE PO POTRDITVI SEMINARSKE NALOGE. UČITELJI SE
OBVEŽEJO, DA BODO PROGRAM IZVAJALI V SKLADU Z MINIMALNIMI STANDARDI.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.9.2005
28.9.2005 - 29.9.2005
Velenje
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.12.2005
19.12.2005 - 21.12.2005
Murska Sobota
24.3.2006
29.3.2006 - 31.3.2006
Postojna
Opombe: PREDNOST PRI VKLJUČITVI V PROGRAM USPOSABLJANJA IMAJO UČITELJI TISTIH SREDNJIH ŠOL, KI SO
PODPISALE DOGOVOR O IZVAJANJU PROGRAMA PROMOCIJE POKLICEV IN POKLICNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI.
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 10. Sodelovanje s starši in socialnim okoljem

KAJ NAM SPOROČAJO STARŠI OTROK IN MLADOSTNIKOV IN KAJ JIM ŽELIMO SPOROČITI MI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01/5200-671, 01/5200-676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji osnovnih, srednjih šol, razredniki, šolski svetovalni delavci
Cilji: - Ob problemskih situacijah udeležence seminarja ozavestiti o pomenu, nujnosti sodelovanja staršev in vrtca, šole. - Z
aktualnimi igrami vlog in teoretičnimi podkrepitvami razvijati občutljivost ped. delavcev za pravilno razumevanje nebesednih
sporočil staršev, otrok, mladostnikov. - Naučiti jih spretnega in spodbudnega odziva na sprejeta in vrnjena sporočila. Usposobiti udeležence za pravočasno in učinkovito prepoznavanje stisk, strahov staršev otrok in za odpravljanje vzrokov. Samostojna priprava in izpeljava celotnega sodelovanja s starši na prvem roditeljskem sestanku.
Predavatelji in teme:
• Sprejetost posameznika, skupine je prvi pogoj za prijetno in ustvarjalno sobivanje vseh. Pomen spodbudnega
3D
prvega stika s starši, otroki in mladostniki. - Irma Veljić, Dragica Motik
• Smo drugačni, vendar so življenjsko pomembne potrebe vseh enake - Dragica Motik, Irma Veljić
2D
• Pogoj sodelovanja je medsebojno poznavanje in spoštovanje vsakega - Dragica Motik, Irma Veljić
2D
• Starši - nepogrešljivi in (ne)kritični ocenjevalci šolskega vzdušja - Irma Veljić, Dragica Motik
2D
• Učinkoviti pristopi vrtca, šole za otrokov razvoj - Irma Veljić , Dragica Motik
2D
• Kako uspešno razrešujemo nastale nesporazume med otroki, mladostniki,njihovimi starši? - Dragica Motik, Irma
2D
Veljić
• Prispevek staršev za obogatitev programa. Celotno načrtovanje dela s starši in spremljanje učinkov le tega. 3D
Dragica Motik, Irma Veljić
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnici, obogatitev programa z lastnimi izkušnjami, predlogi, dilemami.
Pogoji: Prisotnost od začetka do konca delavnice.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.8.2005
25.8.2005 - 26.8.2005
Ljubljana
10.8.2005
30.8.2005 - 31.8.2005
Kranj
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.2.2006
16.2.2006 - 17.2.2006
Ljubljana
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8.9.2006
28.9.2006 - 29.9.2006
Kranj
Opombe: Program izvajata dve vodji, ker je delavniško zastavljen in bi število nad 30 onemogočalo stalno optimalno aktivnost
vsakega posameznika. V kulturno in nacionalno heterogenih okoljih program prilagodimo in dopolnimo z aktualnimi vsebinami
za določeno ciljno skupino staršev.
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 10. Sodelovanje s starši in socialnim okoljem

USPOSABLJANJE SVETOVALNIH DELAVCEV OSNOVNIH ŠOL ZA PROGRAM PROMOCIJE POKLICEV IN
POKLICNO VZGOJO V OSNOVNI ŠOLI
IZIDA, zavod, Ljubljana, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12012
Št. točk: 1
Koordinator: VOJKA ŽEROVNIK; 01/439-49-50 / 01/431-03-51; vojka.zerovnik@izida.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: SVETOVALNI DELAVCI OSNOVNIH ŠOL
Cilji: USPOSOBITI SVETOVALNE DELAVCE OSNOVNIH ŠOL ZA ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE PROGRAMOV
PROMOCIJE POKLICEV IN POKLICNE VZGOJE NA SVOJI OSNOVNI ŠOLI. USPOSOBITI SE MORAJO ZA
ORGANIZIRANJE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ SVOJE ŠOLE, ZA KOORDINIRANJE PARTNERJEV, TJ. SREDNJIH ŠOL IN
PODJETIJ, ZA VKLJUČEVANJE STARŠEV IN UČITELJEV V PROGRAME, ZA ZAGOTAVLJANJE PREVOZOV UČENCEV
NA DELAVNICE IN VSEH DRUGIH AKTIVNOSTI, KI JIH MORAJO IZPELJATI ZA USPEŠNO IZVEDBO PROGRAMOV.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Promocija poklicev in poklicna vzgoja v osnovni šoli, ciljev, osnovnih metod, evalvacijskih
2P
rezultatov - Vojka Žerovnik
• Vloga šolske svetovalne službe pri organiziranju in izvedbi dejavnosti na osnovni šoli - Majda Petan, Brigita
2P
Grahek Šolar
• Vloga partnerjev iz srednjih šol in podjetij pri organiziranju in koordiniranju dejavnosti - Gorazd Jordan
1P
• Pomen pravočasne in sistematične priprave osnovnošolcev na poklicno odločitev - Vojka Žerovnik
1D
• Sistematično razvijanje interesov pri učencih in vloga šolske svetovalne službe - Vojka Žerovnik, Majda Petan
1 D,R
• Konkretne zadolžitve svetovalnih delavcev na osnovnih šolah za izvedbo programa po posameznih aktivnostih 3 D,R
Majda Petan, Brigita Grahek Šolar, Vojka Žerovnik
• Priprava programa za osnovno šolo po vseh zahtevanih elementih - Vojka Žerovnik, Majda Petan, Brigita Grahek
3 D,N
Šolar, Vojka Žerovnik
• Potrjevanje programov - seminarskih nalog - Vojka Žerovnik, Majda Petan, Brigita Grahek Šolar
2R
• Priprva skupnih partnerskih programov - Vojka Žerovnik, Majda Petan, Brigita Grahek Šolar, Gorazd Jordan
1 D,N
Obveznosti: UDELEŽBA NA SEMINARJU, IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE: NAČRT UVAJANJA IN IZPELJAVE
PROGRAMA PROMOCIJE POKLICEV IN POKLICNE VZGOJE NA NAŠI OSNOVNI ŠOLI
Pogoji: OŠ MORA PODPISATI DOGOVOR O IZVAJANJU PROGRAMA, OBVEZATI SE MORA, DA BO UPOŠTEVALA
MINIMALNE STANDARDE PROJEKTA, IZVEDBA PROGRAMA PO POTRDITVI SEMINARSKE NALOGE
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
19.9.2005 - 23.9.2005
Trbovlje
Št. izpeljav (2006): 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
16.12.2005
19.12.2005 - 21.12.2005
Slovenj Gradec
24.3.2006
29.3.2006 - 31.3.2006
Krško
Opombe: PREDNOST PRI VKLJUČITVI V PROGRAM IMAJO SVETOVALNI DELAVCI TISTIH OSNOVNIH ŠOL, KI SO
PRISTOPILE K IZVAJANJU PROGRAMA PROMOCIJE POKLICEV IN POKLICNE VZGOJE V OŠ
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 10. Sodelovanje s starši in socialnim okoljem

Partnerstvo s starši in socialnim okoljem
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, ravnatelji vrtcev in šol, pomočniki ravnateljev, svetovalni delavci.
Cilji: Zagotavljati razumevanje pomena partnerskega odnosa vrtca ali šole s starši; spoznavati pomen raznovrstnosti in
individualiziranosti pristopov pri oblikovanju partnerstva s starši In usposabljati udeležence za delo z odraslimi.
Predavatelji in teme:
• Pomen ožjega in širšega socialnega konteksta za vzgojo in razvoj otrok - mag. Sonja Rutar
4 P,D
• Razumevanje partnerstva in vzpostavljanje partnerstva s starši in okoljem - mag. Sonja Rutar
4 P,D
• Pogoji in ovire za uspešno partnerstvo s starši - Fanika Balič
4 P,D
• Zagotavljanje individualiziranih pristopov pri vzpostavljanju in ohranjanju partnerstva s starši - Fanika Balič
4 P,D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje udeležencev na vseh predavanjih in delavnicah v okviru seminarja in izpolnjena evalvacija
seminarja.
Pogoji: Zaključeno izobraževanje (diploma, zaključni izpit, matura) na področju vzgoje in izobraževanja.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
9.9.2005 - 15.10.2005
Murska Sobota
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2005
1.1.2006 - 31.1.2006
Novo mesto
1.2.2006
1.6.2006 - 30.6.2006
Maribor
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 10. Sodelovanje s starši in socialnim okoljem

VLOGA STARŠEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
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UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Majda Pšunder; 02 229 37 43, 02 251 81 80; majda.psunder@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Udeleženci se seznanijo s spremenjeno vlogo staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu in pomenom družine pri razvoju
otrok. Osvojijo različne pristope za delo s starši in oblike sodelovanja. Seznanijo se z vlogo staršev v oblikovanju kulturnega in
socialnega kapitala otrok ter nekaterimi vidiki pomoči staršem po zlomu družine.
Predavatelji in teme:
• Vloga staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu - Majda Pšunder
4P
• Delo s starši in oblike sodelovanja - Majda Pšunder
8D
• Oblikovanje kulturnega in socialnega kapitala otrok - Jana Bezenšek
4D
• Pomoč staršem pri zlomu družine - Jana Bezenšek
8D
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.8.2005
22.9.2005 - 24.9.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.10.2005
9.3.2006 - 11.3.2006
Portorož
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 10. Sodelovanje s starši in socialnim okoljem

SODELOVANJE S STARŠI IN SOCIALNIM OKOLJEM OTROK S TEŽAVAMI IN INTEGRIRANIH V SKUPINE
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Darija Žgavc; 01 36 31 685, 041 396 854, FAX 01 36 33 290; vremdoo@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni delavci osnovnih, srednjih šol, dijaških domov, zavodov
Cilji: - prepoznati vzgojno problematiko, - naučiti se preprečevati in razreševati vedenjske in čustvene težave in to znati
sporočati staršem na ?njim sprejemljiv način?, - zamenjati trdo komunikacijo z mehko, - vzpostaviti pretok informacij, ki bo
obojestransko zadovoljiv, - izboljšati komunikacijo z boljšim poznavanjem strategij, tehnik in metod pristopov k otrokom in
njihovim staršem, - kaj storiti, če ne moremo vzpostaviti stika s starši otrok s težavami; delo s starši otrok, ki so integrirani.
Predavatelji in teme:
• Lepa beseda pravo mesto najde ? - Darija Žgavc
2P
• Čustveno opismenjevanje v odnosih - Darija Žgavc
2D
• Kako začeti pogovor? - Rajmund Jug
2D
• Iskrenost v odnosu - Darija Žgavc
2D
• Izmenjava energij - Rajmund Jug
2D
• Mehka, trda komunikacija - Darija Žgavc
2D
• Aktivno, pasivno poslušanje - Darija Žgavc
2D
• Vzgojni modeli, ki vodijo v prijetne in manj prijetne rezultate v vzgoji - Darija Žgavc
2D
Obveznosti: Nakup obstoječih priporočenih gradiv
Pogoji: Strokovna usposobljenost za opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.8.2005
30.8.2005 - 31.8.2005
Ljubljana
Opombe: Vsak udeleženec prejme pisno gradivo vezano na tematiko seminarja
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 12. Povezovanje v regionalne, nacionalne ter mednarodne mreže

USPOSABLJANJE SVETOVALNIH IN DRUGIH DELAVCEV SREDNJIH ŠOL ZA IZVAJANJE PROGRAMA
PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI
IZIDA, zavod, Ljubljana, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 12012
Št. točk: 1
Koordinator: Vojka Žerovnik; 01/439-49-50 / 01/431-03-51; vojka.zerovnik@izida.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: SVETOVALNI DELAVCI, UČITELJI, POMOČNIKI IN RAVNATELJI POKLICNIH IN STROKOVNIH SREDNJIH
ŠOL, KI SO ZADOLŽENI ZA PROMOCIJO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV SVOJIH ŠOL.
Cilji: V OKVIRU PROGRAMA PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OŠ BOMO IZPELJALI PRENOS
NEKATERIH AKTIVNOSTI IZ IZIDE NA POKLICNE IN STROKOVNE SREDNJE ŠOLE. ZATO JE POTREBNO USTREZNO
USPOSOBITI SVETOVALNE IN DRUGE DELAVCE SREDNJIH ŠOL. USPOSOBITI SE MORAJO ZA POVEZOVANJE Z
OSNOVNIMI ŠOLAMI IN DELODAJALCI ZA IZVEDBO TEGA PROGRAMA. OSVOJITI MORAJO METODE DELA, IZVAJANJE
PO MINIMALNIH STANDARDIH PROGRAMA TER SPREMLJANJE IZVEDB.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Promocija poklicev in poklicna vzgoja v osnovni šoli, ciljev, osnovnih metod, evalvacijskih
2P
rezultatov - Vojka Žerovnik
• Vloga vsakega posameznega partnerja pri organiziranju in koordiniranju dejavnosti: osnovne šole, srednje šole,
1P
podjetja, IZIDE - Gorazd Jordan, Irena Pilih
• Pregled dosedanjih izkušenj poklicnih in strokovnih srednjih šol pri promociji izobraževalnih programov in poklicev
1D
- Irena Pilih, Vojka Žerovnik, Romana Blažun
• Spremenjena vloga poklicnih in strokovnih šol pri organiziranju in koordiniranju programa - Vojka Žerovnik, Irena
3 P,R
Pilih, Romana Blažun
• Nove naloge svetovalnih in drugih delavcev na srednjih šolah za izvajanje programa Promocija poklicev in
3 P,D,R
poklicna vzgoja v osnovni šoli - Vojka Žerovnik, Romana Blažun, Irena Pilih, Vojka Žerovnik
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• Primer dobre prakse: predstavitev aktivnosti ŠC Velenje, Poklicne in tehniške strojne šole - Irena Pilih
1N
• Priprava programa srednje šole za izpeljavo Promocije poklicev in poklicne vzgoje v osnovni šoli po posameznih
2 D,R
aktivnostih - Romana Blažun, Irena Pilih, Romana Blažun, Irena Pilih
• Predstavitev in potrjevanje programov: pridobivanje, organiziranje in koordiniranje partnerjev - Vojka Žerovnik,
2R
Romana Blažun
• Predstavitev in potrjevanje programov: spremljanje izvajanja programov, poročanje nosilcu programa - Romana
1R
Blažun, Vojka Žerovnik
Obveznosti: UDELEŽBA NA SEMINARJU, IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE-PROGRAMA: NAČRT ORGANIZACIJE IN
IZVEDBE PROGRAMA PROMOCIJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ŠOLE IN USTREZNIH POKLICEV TER POKLICNE
VZGOJE NA OSNOVNIH ŠOLAH
Pogoji: K IZVEDBI ŠOLE LAHKO PRISTOPIJO ŠELE PO POTRDITVI SEMINARSKE NALOGE. VODSTVO IN DELAVCI SE
MORAJO OBVEZATI, DA BODO SPOŠTOVALI NAČELA PROGRAMA IN UPOŠTEVALI MINIMALNE STANDARDE
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
12.9.2005 - 16.9.2005
Novo mesto
7.10.2005
10.10.2005 - 14.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.4.2006
18.4.2006 - 21.4.2006
Velenje
3.7.2006
4.7.2006 - 7.7.2006
Maribor
Opombe: PREDNOST PRI VKLJUČITVI V PROGRAM USPOSABLJANJA IMAJO DELAVCI TISTIH SREDNJIH ŠOL, KI SO
PRISTOPILE K IZVAJANJU PROGRAMA PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI
PRF / 01. Mentorstvo, vodenje in sodelovanje / 12. Povezovanje v regionalne, nacionalne ter mednarodne mreže

Mreža učiteljev modelne prakse
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Irena Kavčič; 01 429 20 20 ; 01 429 20 25; step.si@siol.net
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in vodstveni delavci vrtcev in osnovnih šol.
Cilji: Oblikovati mrežo, ki na regijski ravni povezuje učitelje modelne prakse na področju predšolske vzgoje in osnovne šole. Cilj
uvodnega seminarja je senzibilizirati strokovne delavce za delo z odraslimi. Z nadaljnjim vključevanjem v izobraževanja v okviru
Mreže učiteljev modelnih praks omogočiti udeležencem pridobivanje znanj in spretnosti, ki so potrebna pri usmerjanju
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter jim omogočiti izmenjavo izkušenj.
Predavatelji in teme:
• Temeljne značilnosti izobraževanja odraslih - dr. Tatjana Vonta
4 P,D
• Metode in oblike dela z odraslimi - Simona Štigl
2 P,D
• Spretnosti komuniciranja - Simona Štigl
2 P,D
• Težavne situacije in uspešno reševanje le-teh - dr. Tatjana Vonta
4 P,D
• Značilnosti dobrega predavatelja - dr. Tatjana Vonta
4 P,D
• Moderiranje delavnic - dr. Tatjana Vonta
4P
• Vodenje sestankov/konferenc in predstavitve - dr. Tatjana Vonta
4 P,N
Obveznosti: Udeležba na seminarjih: Mentorstvo vzgojiteljem in učiteljem pri doseganju višje kakovosti vzgojnoizobraževalnega dela; Usposabljanje za samoevalvacijo kakovosti vzgojno- izobraževalnega procesa.
Pogoji: Pogoj vključevanja v mrežo je udeležba na zgoraj omenjenih seminarjih, ki omogočajo kontinuiteto usposabljanja v
okviru Mreže učiteljev modelne prakse.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
10.9.2005 - 15.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2005
1.12.2005 - 31.12.2005
Kranj
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 01. Usposabljanje za
samoevalvacijo in vrednotenje rezultatov lastnega dela

POVRATNA INFORMACIJA IN NJENI UČINKI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01 520 06 71, 01 520 06 76; jelica@glottanova.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol, predavatelji višjih in visokih šol ter izobraževalci odraslih
Cilji: Povratna informacija lahko motivira ali vzbuja odpor, agresijo, radovednost, smeh, morda nas izzove... Udeleženci bodo
imeli možnost ugotavljati, kdaj in na kakšen način dosežejo s povratno informacijo to, kar želijo in kako se izognejo neželjenim
reakcijam udeležencev, študentov ali učencev in njihovih staršev pri dajanju povratne informacije. Dobili bodo vpogled in
izkušnjo v načine, kako dati povratno informacijo in kako jo sprejeti. Ugotavljali bodo, kako raznovrstne učinke lahko povzroči
ena informacija. Seznanili se bodo tudi z močjo povratne informacije samemu sebi.
Predavatelji in teme:
• Kaj je povratna informacija; kaj pove in o kom; verbalna in neverbalna povratna informacija - Saša Klemenčič
2 P,D
• Sprejemanje in posredovanje informacij po VAKOGU - Saša Klemenčič
2 P,D
• Učinki povratne informacije in kaj jih pogojuje; odnosni vidik, filtri v komunikaciji, dober stik, moč besed,
3 P,D
motivacija, osredotočenost na čigave potrebe - Saša Klemenčič
• Povratna informacija in logične ravni osebnosti - Saša Klemenčič
2 P,D
• Vrnitveno sporočilo - Saša Klemenčič
1D
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• Coaching koncepti v funkciji povratne informacije: pohvala in prepoznanje, zahteva, prekinitev, humor, izziv 5 P,D
Saša Klemenčič
• Povratna informacija sebi in njeni učinki; Občutek lastne vrednosti in povratna informacija; Osebna vizija treninga
1D
v dajanju povratne informacije - Saša Klemenčič
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na delavnici.
Pogoji: Aktivna udeležba od začetka do konca programa.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.8.2005
29.8.2005 - 30.8.2005
Ljubljana
Opombe: Program je izjemno praktično naravnan in vsebuje veliko vaj in aktivnega dela udeležencev ter s tem omogoča
takojšen prenos osvojenega znanaja v prakso.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 01. Usposabljanje za
samoevalvacijo in vrednotenje rezultatov lastnega dela

S samorefleksijo do boljšega dela
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Damjan Kobal; (01) 4766-538; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 8 (v več delih)
Št. udeležencev: 10
Ciljna skupina: Učitelji matematike in drugih predmetov v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Kritično povezati mnenja, ideje in načine dela tudi disciplinarno različnih učiteljev ter tako izboljšati tudi interdisciplinarno
sodelovanje ter zmožnost za produktivnio samoevalvacijo učiteljev. S povezovanjem učiteljev različnih disciplin (npr.
matematike in jezikoslovja) želimo v samoevalvaciji učiteljev opozoriti tako na sistematične in analitične vidike vrednotenja
pouka kot tudi na bolj intuitivne in komunikativne aspekte poučevanja.
Predavatelji in teme:
• V čem se dober pouk matematike razlikuje od dobrega pouka pri drugih predmetih? - Damjan Kobal
1R
• Hospitacije in nastopi - Damjan Kobal
5H
• Samoevalvacija skozi analizo nastopov - Damjan Kobal
2R
Obveznosti: Hospitacije, nastopi in aktivna udeležba na skupni analizi.
Pogoji: Angažiranost
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
1.9.2005 - 15.10.2005
Po izboru udeležencev
Opombe: Program bo potekal v majhnih skupinah po pet učiteljev dveh različnih disciplin, matematike in še enega predmeta na
šoli po izboru udeležencev. Natančne in sprotne informacije o programu bodo dostopne na spletnem naslovu http://uc.fmf.unilj.si/sv/
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 01. Usposabljanje za
samoevalvacijo in vrednotenje rezultatov lastnega dela

Usposabljanje za samoevalvacijo in vrednotenje rezultatov lastnega dela
Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03007
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Marina Rugelj; 040 749 655, 01 512 10 65; Marina.Rugelj@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v treh delih)
Št. udeležencev: 45
Ciljna skupina: ravnatelji, profesorji, učitelji srednjih in osnovnih šol
Cilji: seznanitev z različnimi evalvacijskimi metodami, predstavitev lastnih izkušenj pri samoevalvaciji, pomoč pri izdelavi
vprašalnikov in drugih evalvacijskih listov, pomoč pri izvedbi notranje evalvacije šole, obdelava podatkov, pomoč pri
interpretaciji oz. predstavitvi dobljenih rezultatov
Predavatelji in teme:
• Predstavitev in značilnosti postopkov samoevalvacije - dr. Marina Rugelj
1P
• Predstavitev lastnih izkušenj - dr. Marina Rugelj, Jože Mlakar
2R
• Izdelava evalvacijskega gradiva - Marina Rugelj, Jože Mlakar
4D
• Izvajanje samoevalvacije na šoli - Marina Rugelj
8 TD
• Obdelava podatkov - Marina Rugelj
4S
• Interpretacija in predstavitev rezultatov - Marina Rugelj, Marina Rugelj, Jože Mlakar
5 P,D
Obveznosti: izpeljava projekta samoevalvacije znotraj šole
Pogoji: želja po notrani evalvaciji šole (dela na šoli in profesorjev)
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
19.9.2005 - 10.10.2005
Ljubljana
Opombe: gradivo iz mednarodnega projekta o evalvaciji Syneva, dosegljivo na www-http://network.syneva.net
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 02. Usposabljanje za projektno delo

Razvijmo Idejo V EvRopski Projekt - RIVER Projekt
CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Nina Pfifer; 01/ 586 4272; nina.pfifer@cmepius.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju
Cilji: 1.Naučiti prepoznati možnosti za umestitev ideje v ustrezen program ali akcijo - s kakšnim namenom je bil posamezen
evropski program oblikovan, kako določiti ustrezno ciljno skupino in njene potrebe z upoštevanjem nacionalnih in evropskih
prioritet 2.Jih usposobiti za projektno delo na programih Socrates in Leonardo da Vinci, praktično v delavnicah predstaviti kako
170

PRF – Programi za profesionalni razvoj

pravilno zastaviti idejo in predstaviti korake do izvedbe projekta 3.Vodstvena, finančna in administrativna orodja, ki so jim na
voljo za uspešno implementacijo projekta 4.Identificirati primere dobre prakse
Predavatelji in teme:
• Predstavitev EU - Majda Širok
2P
• Leonardo da Vinci - predstavitev programa, nato delavnica - Alenka Flander
4 D,N
• Socrates - predstavitev programa, nato delavnica - Neža Pajnič, Andreja Lenc
5 D,N
• E-Learning - predstavitev programa - Robert Marinšek
2N
• Splošno o financah, nato delavnica - Irena Kos, Mojca Gombač
7 D,N
• Primer dobre prakse - predstavitev 1 (prvi dan) - predstavnik uspešno izvedenega projekta
2N
• Primer dobre prakse 2 - predstavitev (zadnji dan) - predstavnik uspešno izvedenega projekta
2N
Obveznosti: Predstavitev rezultatov delavnic s Power point prezentacijo.
Pogoji: x
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
29.9.2005 - 1.10.2005
Lipica
Opombe: Delavnice bodo potekale vzporedno v skupinah do 6 oseb, za doseganje večjega učinka. Za lažjo predstavitev
poteka delavnic je v prilogi priložen okvirni program.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 03. Usposabljanje za razvojnoraziskovalno delo

Raziskovanje in pisanje strokovnih besedil
Univerza na Primorskem, Universita` del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01017
Št. točk: 1
Koordinator: Doris Gomezelj; 05 / 610 20 32; doris.gomezelj@fm-kp.si
Št. ur: 16 (v več delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Pedagoški delavci iz srednjih ter drugih šol v Sloveniji.
Cilji: Udeleženci bodo v okviru tega programa pridobili najnovejša spoznanja in veščine s področja kvalitativnega raziskovanja,
kot metodologije pri izdelavi seminarskih in drugih strokovnih besedilih, hkrati pa bodo spoznali stile in tudi ostale tehnike
pisanja. Program bo s pomočjo različnih tehnik osredotočen na usposabljanje udeležencev za prenosa znanj s področja
raziskovanja ter pisanaj strokovnih besedil na udeležence izobraževalnega procesa, katerega sami vodijo.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa in uvod - dr. Boštjan Antončič/mag. Doris Gomezelj
4P
• Raziskovalne metodologije - dr. Boštjan Antončič/mag. Doris Gomezelj
4S
• Stili pisanja, značilnosti strokovnih in znanstvenih besedil ter navajanje virov - dr. Boštjan Antončič/mag. Doris
4S
Gomezelj
• Uporaba elektronskih medijev pri raziskovanju in iskanju virov - dr. Boštjan Antončič/mag. Doris Gomezelj
4D
Obveznosti: Aktivna udeležba pri programu ter izdelava seminarske naloge.
Pogoji: Pedagoški delavci z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki učijo na srednjih in drugih šolah v Sloveniji.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
15.9.2005 - 7.10.2005
Koper
Opombe: Na podlagi opravljenega programa pridobitev kreditnih točk, ki jih bo mogoče uveljaviti v okviru dodiplomskega ali
podiplomskega študija na Fakulteti za management Koper.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 04. Usposabljanje za razvijanje
prakse, usmerjene v reševanje problemov

POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI NA PODROČJU POZORNOSTI IN S PSIHOMOTORIČNIM NEMIROM
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Suzana Žunko Vogrinc, profesorica defektologije ; 02/25-25-662, 02/22-82-791 ; svetovalni.centermb@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (v treh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju
Cilji: Seznaniti udeležence s teoretičnimi izhodišči in novejšimi spoznanji strokovnjakov s celega sveta glede te problematike.
Pokazati udeležencem učinkovite in v svetu preizkušene metode pomoči otrokom s težavami na področju pozornosti in
psihomotoričnim nemirom.
Predavatelji in teme:
• Uvod - osnovne informacije o seminarju, predstavitev in pričakovanja udeležencev - Nada Topolovec
2R
• Izkušnje udeležencev z učenci s težavami na področju pozornosti in s psihomotoričnim nemirom - Nada
2R
Topolovec
• Teoretična izhodišča (definicije, etiologija, značilnosti teh otrok, sekundarne posledice - Suzana Žunko Vogrinc
4 P,D
• Pomoč otrokom s težavami na področju pozornosti in s psihomotoričnim nemirom - Nada Topolovec, Suzana
6 P,D
Žunko Vogrinc
• Zaključek - predstavitev seminarskih nalog - Suzana Žunko Vogrinc
2R
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Aktivna udeležba
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
20.9.2005 - 30.9.2005
Maribor
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 04. Usposabljanje za razvijanje
prakse, usmerjene v reševanje problemov
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Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika v šolski svetovalni službi
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo , Topniška 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01011
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Nina Mešl; 01 2809267; nina.mesl@fsd.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Šolske svetovalne delavke in šolski svetovalni delavci
Cilji: Na seminarju udeleženci pridobijo kompetence za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa, za razvijanje
osebnega stika in soustvarjanje edinstvenega delovnega projekta pomoči v šolski svetovalni službi s ciljem: zagotoviti optimalne
pogoje za soustvarjanje dobrih rešitev. Spoznajo posamezne elemente delovnega odnosa ter elemente V rešitev usmerjene
družinske terapije kot možnega znanja za ravnanje ter koncept osebnega stika in načine za razreševanje motenj v delovnem
odnosu. Na delavnicah se preizkusijo v uporabi predstavljenih elementov in načinov dela.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev koncepta delovnega odnosa in edinstvenega delovnega projekta pomoči - dr. Gabi Čačinovič
2P
Vogrinčič
• Vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa v procesih pomoči v šolski svetovalni službi - dr. Gabi Čačinovič
3D
Vogrinčič, mag. Nina Mešl
• Uporaba elementov V rešitev usmerjene družinske terapije pri vzpostavljanju in vzdrževanju delovnega odnosa 3D
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, mag. Nina Mešl
• Predstavitev koncepta osebnega stika - mag. Miran Možina
2P
• Vzpostavljanje osebnega stika in razvijanje medosebnega prostora v okviru delovnega odnosa - mag. Miran
3D
Možina, dr. Leonida Kobal
• Razreševanje motenj v delovnem odnosu - dr. Leonida Kobal, mag. Miran Možina
3D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Programa se lahko udeležijo svetovalni delavci in vsi tisti, ki sodelujejo v procesu pomoču učencem.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2005
6.10.2005 - 7.10.2005
Ljubljana, Fakulteta za socialno delo
Opombe: Literatura: Gabi Čačinovič Vogrinčič et.al.: Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 06. Učinkovite metode in pristopi
za spodbujanje osebne in strokovne rasti

VEŠČINE TUTORSTVA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger ; tel.,Fax: 01 5200 671; 01 5200 676; E-mail: jelica@glottanova.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: učitelji, pedagogi, mentorji, izobraževalci odraslih, delavci v Središčih za samostojno učenje in vseživljenjsko
učenje, delavci v svetovalnih središčih
Cilji: Usposobiti bodoče tutorje z elementi fleksibilnega učenja, ki sloni na sistemih interaktivne večpredstavnosti, računalniško
podprtem komuniciranju ter novejših komunikacijskih tehnologijah, ki omogočajo prilagodljiv odziv na potrebe in zahteve
učencev, študentov in drugih. Udeleženec bo znal olajšati učenje in upoštevati najboljšo učno klimo, pospeševati učenje in
stimulirati razvoj osebnih potencialov, omogočiti, da učenec prej neznana dejstva razume, evalvirati proces tutoringa,...
Predavatelji in teme:
• 1. Tutor in tutorec - prenašalec in sprejemnik kompetenc. - mag. Marija Drofenik
3D
• 2. Tutorski proces - mag. Marija Drofenik
3D
• 3. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije - mag. Marija Drofenik
6 LV
• 4. Učinkovita komunikacija v tutorskem procesu - mag. Marija Drofenik
4D
• 5. Moč osebnega stila učenja - mag. Marija Drofenik
4D
• 6. Predstavitve in nastopni tutoring - mag. Marija Drofenik
4N
Obveznosti: Aktivno sodelovanje ter priprava in izvedba nastopne predstavitve
Pogoji: Prisotnost od začetka do konca programa
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
8.9.2005
15.9.2005 - 17.9.2005
Nova Gorica
15.9.2005
22.9.2005 - 24.9.2005
Trbovlje
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.2.2006
20.2.2006 - 21.2.2006
Maribor
28.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
Ljubljana
Opombe: Program je izjemno praktično in delavniško naravnan, zato je v skupini lahko največ 16 udeležencev.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 06. Učinkovite metode in pristopi
za spodbujanje osebne in strokovne rasti

PRIPRAVA NA LETNI DELOVNIH POGOVOR
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 08001
Št. točk: 0,5
Koordinator: TONE BEZGOVŠEK, UNIV. DIPL. ORG.; TEL.: 01/ 230 76 14, FAKS: 01/ 230 76 30;
TONE.BEZGOVSEK@ISMIKLOSIC.SI
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: STROKOVNI DELAVCI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Cilji: SEZNANITEV Z NAMENOM LETNIH POGOVOROV, PRIPRAVA NA AKTIVNO SODELOVANJE V LETNEM
POGOVORU
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Predavatelji in teme:
• Namen in cilji letnih pogovorov. Namen in cilji letnih pogovorov v vzgoji in izobraževanju. Vsebina in postopek
izvajanja letnih pogovorov. - Darinka Cvetko, univ. dipl. psih., Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih.
• Prednosti letnega pogovora za udeleženca pogovora. - Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih, Darinka Cvetko, univ.
dipl. psih
• Težave in problemi, ki se lahko pojavijo pri letnem pogovoru. - Darinka Cvetko, univ. dipl. psih., Alenka
Klemenčič, univ. dipl. psih.
• Kako se pripravimo na letni pogovor? Načrtovanje svojega razvoja: spoznavanje sebe, svojih želja, ambicij, vrlin
in šibkih točk. Priprava ciljev pogovora.Osebna priprava na pogovor. - Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih., Darinka
Cvetko, univ. dipl. psih.
• Potek pogovora. Dve ravni komuniciranja in prilagojeno obnašanje. Različni načini komuniciranja med
pogovorom. Kako sprejmemo dobronamerno kritiko. Kaj moramo vedeti po zaključku pogovora. - Darinka Cvetko,
univ. dipl. psih., Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih.
• Dejavnosti po pogovoru. - Darinka Cvetko, univ. dipl. psih., Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih.
Obveznosti: PRIPRAVA LASTNIH IZOBRAŽEVALNIH CILJEV
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.10.2005
5.10.2005 - 5.10.2005
Maribor

1D
1D
1D
2D
2D
1D

PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 06. Učinkovite metode in pristopi
za spodbujanje osebne in strokovne rasti

USPEŠNO VODENJE LETNEGA DELOVNEGA POGOVORA
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 08001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tone Bezgovšek; TEL.: 01/230 76 14, FAKS: 01/230 76 30; tone.bezgovsek@ismiklosic.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: RAVNATELJI, POMOČNIKI RAVNATELJEV, DIREKTORJI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, DEKANI IN
TAJNIKI FAKULTET IN VIŠJIH ŠOL, VODJE ORGANIZACIJSKIH ENOT, VODJE AKTIVOV
Cilji: SEZNANITEV Z VSEBINO IN NAMENOM LETNEGA POGOVORA, NAČINI VODENJA LETNEGA POGOVORA,
PRIPRAVA ZABELEŽKE O LETNEM POGOVORU
Predavatelji in teme:
• Kaj je letni pogovor ? Mesto letnega pogovora v sistemu ravnanja s človeškimi viri. Sistem zagotavljanja
1D
uspešnosti. Koristi letnega pogovora za organizacijo, za nadrejenega in za sodelavca.Kaj je letni pogovor ? Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih., Darinka Cvetko, univ. dipl. psih.
• Vsebina letnega pogovora. Osnovna vsebina letnega pogovora - povezava vsebine s kadrovsko strategijo
organizacije. Individualni cilji za večjo motivacijo. Primer obrazca in navodil za vodenje letnega pogovora. - Darinka
2D
Cvetko, univ. dipl. psih., Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih.
• Priprava na letni pogovor. Dileme pred in med letnim pogovorom, ki jih prenašamo v letni pogovor.
Dokumentacija, ki jo je potrebno pregledati pred začetkom pogovora. Aktivnosti, ki jih mora vodja opraviti pred
2D
pogovorom. Osebna priprava na letni pogovor. Študij primera. - Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih., Darinka
Cvetko, univ. dipl. psih.
• Potek letnega pogovora. Vsebina. Komunikacija. - Darinka Cvetko, univ. dipl. psih., Alenka Klemenčič, univ. dipl.
2D
psih.
• Aktivnosti po zaključku letnega pogovora. Organizacija dogovorjenih aktivnosti. Spremljanje poteka aktivnosti.
Evidentiranje realizacije predvidenih sprememb. - Alenka Klemenčič, univ. dipl. psih., Darinka Cvetko, univ. dipl.
1D
psih.
Obveznosti: PRIPRAVA PRILAGOJENEGA OBRAZCA ZA VODENJE POGOVORA
Pogoji: PROGRAM JE NAMENJEN VODSTVENIM IN VODILNIM KADROM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER
KANDIDATOM ZA PREVZEM VODSTVENIH NALOG
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
29.9.2005
4.10.2005 - 4.10.2005
Maribor
Opombe: PRIPOROČENA LITERATURA: 1. Bagon Judita: karierni razvoj v upravi, Kadrovske informacije10. Bilten Kadrovske
službe Vlade RS. Ljubljana, marec 2003 2. Klemenčič Alenka: Analiza kadrovskega potenciala in spremljanje razvoja
zaposlenih, GV Izobraževanje, Dnevi kadrovskih delavcev , Portorož 1999
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 06. Učinkovite metode in pristopi
za spodbujanje osebne in strokovne rasti

USTVARJALNI UČITELJ: DEJAVNIKI OSEBNOSTNE IN STROKOVNE RASTI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: mag. Beatriz Tomšič Čerkez, asist.; (01)5892-278; fax: (01)5347-997; beatriz.tomsic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji likovne
umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji: V seminarju bomo predstavili različne vidike profesionalne in osebnostne rasti učiteljev, ki poučujejo na razredni in
predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno snovanje in pri predmetu likovna umetnost - likovno snovanje v
srednješolskih oz. gimnazijskih programih. Predstavili bomo specifičnosti različnih dejavnikov strokovne in osebnostne rasti kot
so pojmovanje prakse kot raziskovalno delo in ustvarjalno reševanje problemov. Predstavili bomo pomen pristopov k
vrednotenju rezultatov lastnega dela in vidiki motivacije učitelja za razvojno delo pri likovni dejavnosti.
Predavatelji in teme:
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• Praksa kot reševanje problemov pri likovni dejavnosti - dr. Tonka Tacol
4D
• Metode in pristopi za spodbujanje strokovne rasti - Tomaž Gorjup
4D
• Razvojno in raziskovalno delo pri likovni dejavnosti - mag. Beatriz Tomšič Čerkez
4D
• Samoevalvacija in vrednotenje rezultatov lastnega dela pri likovni dejavnosti - mag. Črtomir Frelih
4D
• Učenčeva in dijakova ustvarjalnost na kiparskem področju kot dejavnik motivacije učitelja - Roman Makše
4D
• Učenčeva in dijakova ustvarjalnost na slikarskem področju kot dejavnik motivacije učitelja - Zdenko Huzjan
4D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
1.9.2005 - 30.9.2005
Koper
Št. izpeljav (2006): 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.2.2006
1.2.2006 - 30.6.2006
Celje
1.2.2006
1.2.2006 - 30.6.2006
Ljubljana
Opombe: Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske potrebščine, ostali posebni material bodo priskrbeli organizatorji.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 06. Učinkovite metode in pristopi
za spodbujanje osebne in strokovne rasti

REFLEKTIVNO POUČEVANJE IN PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Cvetek; 02/22 93 610; 02/251 81 80; slavko.cvetek@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji na osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih ustanovah, ki želijo pridobiti oz. spopolniti svoje
znanje in usposobljenost na področju reflektivnega poučevanja
Cilji: Cilj programa je, da učitelji pridobijo oz. spopolnijo svoje znanje in usposobljenost (kompetence) za poučevanje in
pedagoško delo v šoli. Udeleženci delavnice bodo skozi povezovanje praktičnih in teoretičnih vidikov obravnavanih tem na
osnovi izkustva in kritičnega premisleka (refleksije) preverjali obstoječa in pridobivali nova spoznanja, s čimer bodo lahko vplivali
na svoj profesionalni razvoj in osebno rast.
Predavatelji in teme:
• Profesionalnost in profesionalizem pri poučevanju in delu v šoli - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Reflektivno poučevanje: načela, metode in tehnike - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
4D
• "Kritični" dogodki pri poučevanju - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Sodelovalno poučevanje in učenje: načela, strategije, tehnike - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Vrednotenje in samovrednotenje pri poučevanju in pedagoškem delu - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Raziskovanje v razredu in profesionalni razvoj učiteljev - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
• Načrtovanje osebnega in profesionalnega razvoja - Slavko Cvetek, Melita Kukovec
2D
Pogoji: program se bo izvajal v obliki delavnice in z uporabo aktivnih metod poučevanja in učenja. Iz tega razloga je število
udeležencev pri eni izvedbi programa omejeno na največ 20.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.8.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2005
9.6.2006 - 10.6.2006
Nova Gorica
Opombe: potrebno literaturo bodo udeleženci prejeli sproti
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 07. Veščine javnega nastopanja

Vizualizacija in prezentacija v poučevanju odraslih
DOBA Evropsko poslovno izobrazevalno sredisce, Presernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Polona Baloh; 02 228 38 50; info@doba.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: - Predavatelji v izobraževanju odraslih - Učitelji v srednješolskih programih za odrasle
Cilji: Udeleženci spoznajo temeljne sestavine učinkovite prezentacije, usvojijo korake v procesu vizualizacije in se seznanijo z
njenim načrtovanjem. Udeleženci usvojijo enostavne metode, ki ponujajo veliko možnost za kreativno uporabo in ciljno
usmerjenost v programu.
Predavatelji in teme:
• Pomen vizualizacije in njeno načrtovanje - Irena Amic
1P
• Sodobni učni pripomočki in njihova ustrezna uporaba - Irena Amic
1P
• Uporaba Power Point-a v prezentaciji - Irena Amic
1R
• Sestavine učinkovite prezentacije - Petra Munda
1D
• Priprava in izvedba prezentacije - Irena Amic, Petra Munda
2 LV
• Analiza prezentacije - Irena Amic, Petra Munda
2 LV
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
23.9.2005 - 23.9.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
4.9.2006
15.9.2006 - 15.9.2006
Maribor
Opombe: Literatura: gradivo prejmejo udeleženci na usposabljanju
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 07. Veščine javnega nastopanja

Javni nastop
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ŠOLA RETORIKE D.O.O., Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13025
Št. točk: 1,5
Koordinator: Zdravko Zupančič; t: 01/ 426 57 86, f: 01/ 425 77 88; zdravko@sola-retorike.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju
Cilji: - Spoznati, izboljšati in preizkusiti lastne sposobnosti javnega govorjenja in nastopanja. - Osvojiti načela učinkovite
priprave na nastop. - Spoznati načine učinkovite predstavitve in seznanitve. - Preizkusiti se v različnih govorniških položajih. Naučiti se izdelati predstavitev, izbrati prava pomagala in z njimi nastopiti.
Predavatelji in teme:
• Orožja v boju za pozornost poslušalcev - Zdravko Zupančič
4P
• Priprava na nastop - Zdravko Zupančič
8P
• Oblikovanje govora - Ana Aleksandra Zupančič
2D
• Nastop pred poslušalstvom 1 - Ana Aleksandra Zupančič in snemalec
2N
• Nastop s projekcijo (PowerPoint, projektor, prosojnice...) - Klemen Belhar
4D
• Nastop pred poslušalstvom 2 - Klemen Belhar
4N
Obveznosti: Seminarska naloga: priprava na nastop in izdelava predstavitve
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
16.9.2005 - 24.9.2005
Koper
17.9.2005
23.9.2005 - 1.10.2005
Kranj
Opombe: Udeleženci prejemejo gradivo: Ana Aleksandra Zupančič in Zdravko Zupančič, Učinkovito sporazumevanje, knjiga.
Klemen Belhar, Nastop s projekcijo, zgoščenka. Ana Aleksandra Zupančič, Oblikovanje govora, skripta.
PRF / 02. Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti / 08. Programi za samorefleksijo in
supervizijo

Supervizija v vzgoji in izobraževanju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Brigita Rupar, spec. sup.; 01-2363-102; brigita.rupar@zrss.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 24
Ciljna skupina: Učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji in drugi strokovni delavci osnovnih in srednjih šol, vrtcev, vzgojnih
zavodov, dijaških domov
Cilji: V procesu supervizije bo supervizant: reflektiral svoje poklicno ravnanje ter razmišljal o vprašanjih in dilemah povezanih s
profesionalnim delom. Ozaveščal bo miselne strategije, stališča in prepričanja, ki usmerjajo njegovo poklicno ravanje in
raziskoval alternativne možnosti doživljanja, razmišljanja in ravnanja. To mu bo omogoča zavestno samospreminjanje v smeri
večje učinkovitosti in poklicne kompetentnosti, ustvarjanja kvalitetnejših medosebnih odnosov, avtonomnega odločanja, večjega
samozaupanja ter delovnega zadovoljstva.
Predavatelji in teme:
• Supervizija - metoda refleksije poklicnega delovanja. Teme sooblikujejo in konkretizirajo udeleženci, glede na
lastne specifične potrebe in cilje, nanašajo pa se na celoten spekter poklicnega doživljanja, razmišljanja in
24 D
ravnanja. - Brigita Rupar, spec. sup., mag. Tanja Rupnik Vec, spec. sup., Dorotea Kralj, spec. sup., Julija Pelc,
spec. klin.psih. svet.
Obveznosti: Udeleženci po vsakem srečanju napišejo pisne refleksije ter vmesne in zaključne evalvacije lastnega učenja v
supervizijskem procesu.
Št. izpeljav (2005): 6
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Koper
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Kranj
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Ljubljana
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Logatec
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Mengeš
18.5.2005
1.9.2005 - 14.10.2005
Velenje
Opombe: Supervizija poteka 15 srečanj s štirinajstdnevnimi časovnimi presledki. Datume določi skupina. Izvaja se v skladu s
principi razvojno-edukativnega modela supervizije, posredovanega tekom specialističnega študija supervizije na Pedagoški
Fakulteti v Ljubljani; podpira ga društvo za supervizijo.
PRF / 03. Usposabljanje za vseživljenjsko učenje / 01. Usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje znanja v procesu
vseživljenjskega učenja (učenje učenja)

Motivacija dijakov za aktivno učenje
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Lidija Magajna; (01) 583 75 00, (01) 519 11 20; Lidija.Magajna@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: svetovalni delavci in srednješolski učitelji
Cilji: Udeleženci spoznajo značilnosti in probleme motivacije in samoregulacije v obdobju adolescence v luči povečanih zahtev
srednješolskega okolja ter razumejo kako čustvene in socialne ovire znižujejo učno učinkovitost in uspešnost. Ob konkretnih
primerih se seznanijo s specifičnimi problemi motiviranja na kritičnem področju pismenosti, možnostmi prilagajanja poučevanja
in preverjanja znanja motivacijskim značilnostim dijakov in različnimi oblikami treningov in pomoči pri problemih motivacije.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti in problemi motivacije in samoregulacije pri adolescentih - Lidija Magajna
1P
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• Motiviranje dijakov za aktivno in strateško učenje - Ana Gradišar
• Razvijanje samoregulacijskih zmožnosti in motiviranje dijakov z različnimi stili učenja - Lidija Magajna
• Psihosocialni dejavniki, ki znižujejo učno motivacijo v adolescenci- kako pomagati pri premagovanju ovir za
učinkovito usvajanje in izkazovanje znanja - Nada Hribar
Obveznosti: Aktivno sodelovanje udeležencev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
15.9.2005 - 15.9.2005
Ljubljana

2D
2D
3D

PRF / 03. Usposabljanje za vseživljenjsko učenje / 01. Usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje znanja v procesu
vseživljenjskega učenja (učenje učenja)

Pomoč učencem pri razvoju spretnosti za strateško (vseživljenjsko) učenje
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice in šolski svetovalni delavci/delavke na osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Udeleženci seminarja: - bodo spoznali značilnosti sodobnega strateškega učenja ter enostavne in kompleksne strategije
za samostojno učenje iz različnih pisnih gradiv (učbenikov) - v delavnicah se naučili uporabljati enostavne in kompleksne učne
strategije za delo z učnimi gradivi - v delavnicah se naučili uporabljati Vprašalnik o učnih strategijah za identifikacijo šibkejših
učnih spretnosti učencev pri samostojnem učenju.
Predavatelji in teme:
• Strateško učenje ter vloga in vrste učnih strategij pri strateškem učenju - Sonja Pečjak
2P
• Enostavne učne strategije - ponazoritev teh strategij na konkretnih učnih gradivih - Sonja Pečjak
5D
• Kompleksne učne strategije - VŽN, PV3P - Sonja Pečjak
5D
• Vprašalnik o učnih strategijah za diagnostiko šibkejših učnih spretnosti pri učencih kot izhodišče za načrtovanje
4D
pomoči učencem - Sonja Pečjak
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2005
30.9.2005 - 1.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.1.2006
20.1.2006 - 21.1.2006
Nova Gorica
15.2.2006
3.3.2006 - 4.3.2006
Velenje
Opombe: Priporočena literatura: Pečjak, S., Gradišar, A. (2002): Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za Šolstvo.
PRF / 03. Usposabljanje za vseživljenjsko učenje / 02. Usposabljanje učencev za uporabo različnih virov za učenje

Omogočanje razvijajoče se pismenosti pri predšolskem otroku
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Domen Smerdelj; 01 529 10 45; 01 529 10 46; supra@supra.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 22
Ciljna skupina: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
Cilji: Ozaveščanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o pomembnosti razvijajoče se pismenosti v predšolskem obdobju in
usposabljanje za ponudbo različnih virov pri tem.
Predavatelji in teme:
• Novejši pogledi na razvoj pismenosti. - mag. Betka Vrbovšek
2P
• Razvoj pismenosti pri predšolskem otroku. - mag. Betka Vrbovšek
2 P,D
• Omogočanje razvijajoče se pismenosti v skupini: pogoji, uporaba različnih virov v organiziranem bogatem učnem
2D
okolju v igralnici. Ogled in analiza videoposnetka. - mag. Betka Vrbovšek
• Vloga knjižnice v vrtcu in uporabnost pisno-knjižnega kotička v igralnici. Ogled videoposnetka, analiza in priprava
2 P,R
načrta dela z otroci. - mag. Betka Vrbovšek
Obveznosti: Udeležencem se ponudijo naslovi za seminarsko nalogo. Izdelava naloge je fakultativna.
Pogoji: ni posebnih pogojev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.8.2005
27.8.2005 - 27.8.2005
Ljubljana
Opombe: Literatura: Kranjc. S. in Saksida. I. (2001). Podroje jezika v kurikulu za vrtce. V:L. Marjanovič Umek (ur.): Otrok v
vrtcu. Maribor: Založba obzorja. Marjanovič Umek. L. (1990). Mišljenje in govor predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut.
Jamnik. T. (1994). Knjižna vzgoja. Ljubljana: ZRSŠ.
PRF / 03. Usposabljanje za vseživljenjsko učenje / 02. Usposabljanje učencev za uporabo različnih virov za učenje

Razvijanje bralnih učnih strategij
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Ana Gradišar; (01) 583 75 00, 519-11-20; ana.gradisar@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: svetovalni delavci; knjižničarji; pedagoški delavci; na višji stopnje devetletke in v srednjih šolah
Cilji: Delavnica seznanja in usposablja udeležence z učnimi strategijami, ki pomagajo učencem, da se učno snov pri različnih
predmetih tudi naučijo. Poudarjene so strategije, ki pomagajo učencem z jezikovnim primanjkljajem na višji stopnji osnovne šole
in v srednji šoli.
Predavatelji in teme:
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• Sodobni pristopi k učenju in strateško učenje - Sonja Pečjak
• Osnovne strategije razumevanja besedil - Ana Gradišar
• Vaje strategij razumevanja - Ana Gradišar
• Razvijanje kompleksnih bralnih strategij v razredu - Ana Gradišar, Sonja Pečjak
• Bralne učne strategije za učence z učnimi težavami - Ana Gradišar, Sonja Pečjak
Obveznosti: Literatura: Pečjak, Gradišar: Bralne učne strategije. 2002
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2005
15.9.2005 - 10.10.2005
Murska Sobota

4P
2P
2D
4 P,D
4D

PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 01. Spoznavanje človekovih in otrokovih
pravic

Šola, otrokove pravice in učitelji
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 1
Koordinator: Mateja Brejc; 04 2362 262, 04 2362 261; info@solazaravnatelje.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol, šolski svetovalni delavci, ravnatelji, pomočniki ravnateljev
Cilji: Z analizo praktičnih primerov in teoretično podpreti profesionalni razvoj učiteljev za pridobivanje kompetenc s področja
človekovih in otrokovih pravic
Predavatelji in teme:
• UVod v temo, področje varovanja pravic otrok in mladostnikov - Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh
3P
• Šola in otrokove pravice - Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh
3 P,R
• Pobude učencev in dijakov - Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh
5 P,D
• VLoga učiteljev in vodstva šole - Andreja Trtnik Herlec
2D
• Zakonske podlage in šolski pravilniki - Brigita Urh
2R
• Kako naprej? - Andreja Trtnik Herlec
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na delavnicah
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.8.2005
7.9.2005 - 21.9.2005
Brdo pri Kranju
23.8.2005
14.9.2005 - 28.9.2005
Brdo pri Kranju
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 02. Aktivna vloga učencev v
vzgojnoizobraževalnem procesu

IZOBRAŽEVALNA DEBATA V DEBATNEM KLUBU IN PRI POUKU
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12017
Št. točk: 1,5
Koordinator: Bojana Skrt; 01 4317 333; bojana.skrt@siol.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Pedagoški delavci na vseh stopnjah izobraževanja.
Cilji: Udeleženci se seznanijo z osnovami formalne izobraževalne debate, različnimi debatnimi formati, veščinami kritičnega
mišljenja, argumentiranja in javnega nastopanja. Seminar usposobi udeležence, da lahko vodijo debatne klube na svojih šolah
oz. uporabljajo debato kot eno od aktivnih metod pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Uvod v debato. Pregled debatnih formatov. Mini debatni formati. - Bojana Skrt
4D
• Osnove argumentacije. Zgradba in vrste argumentov. Napake v sklepanju - Edin Saračević
4D
• Priprava trditev. Definicije. Kriterij. Raziskovanje in uporaba virov. - Bojana Skrt
4D
• Zagovorniški predmet. Negacijski predmet. - Bojana Skrt
4D
• Zapisovanje debate. Sojenje. Priprave in izvedba debate. - Martina Domajnko
4N
• Debata kot aktivna metoda pri pouku. - Mateja Godec
4D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Pogoji: Aktivna udeležba.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.6.2005
27.6.2005 - 29.6.2005
Kope
9.9.2005
23.9.2005 - 25.9.2005
Izola
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2006
22.9.2006 - 24.9.2006
Izola
10.9.2006
13.10.2006 - 15.10.2006
Novo mesto
Opombe: Bibliografija: Ziompetti&Driscoll: Uvod v debato, skripta, 2004 Skrt, Bojana: Kritično zagovorništvo za informacijsko
družbo 21. stoletja, članek, Vzgoja in dražvljanstvo, 2004 Snider&Schnurer: Many sides, debate across the currriculum, IDEA,
2004
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 03. Vzgoja za strpnost in sprejemanje
drugačnosti

Vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice v osnovnih in srednjih šolah
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Cilji: Namen programa je učitelje in učiteljice seznaniti z možnostmi vzgoje k strpnosti in sprejemanju drugačnosti preko branja
mladinskih književnih del. Pri tem prvi korak pomeni že sprejemanje drugačnosti književnih del. Seminar bo ponudil nekaj
teoretičnih izhodišč, tako z literarnodidaktičnega kakor tudi s psihološkega vidika. Sledila bo besedilna analiza nekaterih
mladinskih del, ki tematizirajo drugačnost, bodisi kot tujstvo, kot občutek manjvrednosti zaradi videza, zaradi socialne
pripadnosti, bolezni itd.
Predavatelji in teme:
• Vzgoja k strpnosti - literarna didaktika tujosti in drugačnosti - Neva Šlibar
2P
• Literatura in vzgoja k miru - Werner Wintersteiner
4 P,S
• Besedilne analize - Vesna Kondrič Horvat
2S
• Besedilne analize - Milena Blažič
3S
• Psihološki vidiki vzgoje k strpnosti in sprejemanju drugačnosti preko književnosti - Nataša Bucik
2P
• Besedilne analize - Saša Jazbec
3S
Obveznosti: aktivno sodelovanje pri seminarju in skupna priprava gradiv za pouk
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.8.2005
7.9.2005 - 17.9.2005
Postojna
Št. izpeljav (2006): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2006
20.1.2006 - 21.1.2006
Slovenj Gradec
Opombe: Priporočamo, da udeleženci/udeleženke preberejo kakšno delo otroške ali mladinske literature na temo drugačnosti
po lastni izbiri.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 04. Multikulturnost

ODSTRANIMO PREDSODKE DO DRUGAČNIH IN USTVARJAJMO SKUPAJ
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01/5200-671, 01/5200-676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 24 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji osnovnih, srednjih šol, razredniki, šolski svetovalni delavci, vodje skupin prostočasnih
dejavnosti
Cilji: Ozaveščati pedagoške delavce o pomenu prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture porekla otrok, mladostnikov ter
povezovanje le-teh s prvinami kulture življenjskega okolja. S primernimi vzgojnimi in izobraževalnimi oblikami in metodami dela
spodbuditi posameznike k sodelovanju in priložnostnim predstavitvam svojih kulturnih posebnosti, vrednot, norm,... Ustvarjati
strpno in sodelovalno vzdušje v skupini otrok, mladostnikov, vzgojiteljev, učiteljev.
Predavatelji in teme:
• Lastno (ne)zadovoljstvo vpliva na razpoloženje in odzivanje drugih. Kaj je zame domače in kaj mi je tuje? 5 P,D
Dragica Motik, Irma Veljić
• Koledar dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje "različnih" v mojem razredu. - Irma Veljić
2R
• Moč zaznavanja drugačnosti je več kot samo znanje. Od nesprejemanja k sodelovanju. - Irma Veljć, Dragica
4D
Motik
• Drugače mislečega sprejemam kot samega sebe. Poudarjanje "tujega, tujci..." sproža strah. - Irma Veljić, Dragica
5 P,D
Motik
• Povabili smo delavce, prišli so ljudje. Priseljevanje v naše okolje je znak, da nam gre dobro. Ko lastno postane
4D
tuje, se izgubi identiteta. - Irma Veljić, Dragica Motik
• Možnost medkulturnih dejavnosti v učnih načrtih. Načini uresničevanja medkulturne komunikacije. - Irma Veljić,
4D
Dragica Motik
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnici, obogatitev programa z lastnimi izkušnjami, priprava in predstavitev izpeljanih
dejavnosti z učenci, dijaki, starši.
Pogoji: Prisotnost od začetka do konca delavnice.
Št. izpeljav (2005): 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.8.2005
20.9.2005 - 23.9.2005
Ljubljana
1.8.2005
27.9.2005 - 30.9.2005
Velenje
Opombe: Program izvajajta dve vodji, saj je program izveden v obliki delavnice in bi število nad 30 onemogočalo stalno in
optimalno aktivnost vsakega posameznika.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 04. Multikulturnost

Vnašanje elementov romske kulture v učne vsebine
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 08008
Št. točk: 1
Koordinator: Nada Babič Ivaniš; telefon: 07 30 61 383, faks: 07 30 61 393; nada.babic@zik-crnomelj.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Vzgojitelji in učitelji, ki delajo z romskimi otroki.
Cilji: Seznaniti učitelje z romologijo oziroma romskimi ali ciganskimi študiji; posredovati socialno-antropološko vednost o romski
populaciji, njihovi kulturi in zgodovini; seznaniti učitelje z referenčnimi viri o romskih študijih s posebnim poudarkom na
izobraževanju Romov, s kasnejšo možnostjo oblikovanja mednarodnih izobraževalnih mrež učiteljev in mednarodnega
sodelovanja pri izobraževanju učiteljev in romskih otrok.
Predavatelji in teme:
• Zbrana poglavja o kulturi in zgodovini Romov - Alenka Janko Spreizer
2P
• Primerjalni pogled vednosti slovenske romologije - Alenka Janko Spreizer
2 P,D
• Analiza modelov izobraževanja romskih otrok: oris konkretnik projektov izobraževanja Romov v Evropi - Alenka
2 P,D
Janko Spreizer
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• Etnični in kulturni stereotipi o Romih in izobraževanje (od teoretičnih izhodišč k praktični refleksiji izključevanja
Romov) - Alenka Janko Spreizer
• Kaj se učitelji lahko naučijo o poučevanju romskih otrok iz refleksije svojih izkušenj - Alenka Janko Spreizer
• Izdelava strategije za prakso poučevanja romskih otrok - Alenka Janko Spreizer
Obveznosti: Seminarska naloga.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
19.9.2005 - 20.9.2005
Črnomelj
Opombe: Informacija o literaturi bo podana na seminarju.

2 D,N
4D
4D

PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 05. Zmanjševanje osipa in socialne
izključenosti

"Osebnostna rast šolarjev"-izobraževanje mentorjev za uspešno delo z otroki in mladostniki, 1.del
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1,5
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja; 01 43 36 111, 041 633 762; fax: 01 2319 185; anton.simonic@amis.net
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učitelji, vzgojitelji v domovih, soc.ped., pedagogi, psihologi
Cilji: Gre za izobraževanje mentorjev za delo z otroki in mladostniki in program temelji na spodbujanju razvoja osebnosti in
sicer celostno-to poemni, da vspodbuja razvoj osebnosti na telesnem, duševne, duhovnem področju. Tako program vključuje
usposabljanje mentorjev, ki se bodo naučili in spoznali, kakolahko v svoji skupini učencev razvijati psihosocilane potrebe:
varnost, ozaveščenost, pripadnost, smiselnost, učinkovitost.Z izpeljavo teh delavnic bodo pri učencih dosegli večjo motiviranost
za učenje, boljši učni uspeh, večjo zaupljivost, manj izostankov od pouka, manjši osip,...
Predavatelji in teme:
• Razvijanje varnosti:postavljanje meje, vedenjski vzorci, doslednost v dogovorih,vzdrževanje zaupanje - Vili Ščuka,
8D
dr. med.
• Razvijanje ozaveščenosti:stik s seboj,potrebe in motivi,prepoznavanje odporov,čustveno odzivanje - Vili
8D
Ščuka,dr.med.
• Razvijanje pripadnosti:moja družina, šolska skupnost,moji prijatelji,moja spolna vloga,samostojnost in
8D
svoboda,medsebojna pomoč,ekološka zavest - Vili Ščuka, dr.med.
Obveznosti: Aktivna udeležba na delavnicah
Pogoji: Mentorji že imajo skupino učencev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.8.2005
24.8.2005 - 26.8.2005
Ljubljana
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 06. Novi načini vzgojno-izobraževalnega
dela z upoštevanjem socialne, kulturne in etnične različnosti učencev

DIDAKTIČNE REŠITVE ZA OBRAVNAVO TEŽJIH UČNIH VSEBIN PRI PREDMETU DRUŽBA
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana; tel.: 01/4201-240, fax: 01/4201-266;
mitja.sardoc@pei.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji predmeta DRUŽBA (4. in 5. razred 9-letne OŠ)
Cilji: Predstaviti didaktične rešitve za obravnavo težjih učnih vsebin pri predmetu DRUŽBA in predstaviti postopke, po katerih
pri učencih spodbujamo razvoj razumevanja družbenih pojavov.
Predavatelji in teme:
• Kako pri predmetu DRUŽBA v učencih zbuditi zanimanje za 'družbene', 'etične' in 'politične' vsebine - izr. prof. dr.
4 P,D
Janez Justin
• Kako otroci razumejo odnose med ljudmi in kako pri predmetu DRUŽBA spodbujati razvoj tega razumevanja - dr.
4 P,D
Alenka Gril
• Didaktične ideje za realizacijo poglavij iz učnega načrta za predmet DRUŽBA: 'Medsebojni odnosi' in 'Državna
4 P,D
ureditev Slovenije' - mag. Mitja Sardoč
• Katere vsebine pri predmetu DRUŽBA so za učence težje (rezultati ankete med učitelji) in kako jih narediti bolj
4 P,D
razumljive - izr. prof. dr. Janez Justin, dr. Alenka Gril, mag. Mitja Sardoč, Maša Vidmar
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.9.2005
10.10.2005 - 11.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 7
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
25.10.2005
7.11.2005 - 8.11.2005
Ljubljana
25.10.2005
9.11.2005 - 10.11.2005
Maribor
25.10.2005
14.11.2005 - 15.11.2005
Radovljica
25.10.2005
5.12.2005 - 6.12.2005
Novo Mesto
25.10.2005
7.12.2005 - 8.12.2005
Murska Sobota
25.10.2005
9.1.2006 - 10.1.2006
Koper
25.10.2005
11.1.2006 - 12.1.2006
Ljubljana
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 06. Novi načini vzgojno-izobraževalnega
dela z upoštevanjem socialne, kulturne in etnične različnosti učencev

STRATEGIJE ZA UČENJE DEMOKRATIČNEGA DRŽAVLJANSTVA
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PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana; tel.: 01/4201-240, fax: 01/4201-266;
mitja.sardoc@pei.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji predmeta državljanska vzgoja in etika, izbirnega predmeta državljanska kultura, učitelji
zgodovine, geografije in slovenščine, srednješolski učitelji državljanske kulture
Cilji: Predstaviti primere didaktičnih rešitev za poučevanje vsebin s širšega področja državljanske vzgoje (npr. strpnost,
drugačnost, identitete v sodobni družbi (nacionalna, etnična, kulturna) pri predmetu državljanska vzgoja in etika in ostalih
družboslovnih predmetih v osnovni in srednji šoli (zgodovina, geografija, slovenščina).
Predavatelji in teme:
• Sodobni izzivi državljanske vzgoje: teorije, politike in koncepti - mag. Mitja Sardoč
4 P,D
• Različne ravni otrokovih pravic - doc. dr. Zoran Pavlović
4 P,D
• Politika, ekonomija, institucije in družbena neenakost v očeh otrok in mladostnikov - dr. Alenka Gril
4 P,D
• Kako pri predmetu državljanska vzgoja in etika spodbujati razvoj učenčeve sposobnosti za razumevanje drugih in
4 P,D
drugačnih - izr. prof. dr. Janez Justin
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
26.9.2005
6.10.2005 - 7.10.2005
Ljubljana, Pedagoški inštitut
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 07. Vključevanje učencev s posebnimi
potrebami

Delo z učenci s posebnimi potrebami
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Domen Smerdelj; 01 529 10 45, 01 529 10 46; supra@supra.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 22
Ciljna skupina: vzgojiteljice predšolskih otrok, vzgojiteljice v devetletki, učiteljice razrednega pouka, svetovalni delavci,
spremljevalci gibalno oviranih učencev
Cilji: Udeleženci se usposabljajo za: - prepoznavanje otrok s specifičnimi učnimi težavami - prepoznavanje različnih učnih
slogov pri učencih in v skladu s tem izbiro ustreznih metod in oblik poučevanja - uporabo didaktičnih iger in prilagojenih metod
ter pristopov v skupini in individualno za preprečevanje in premagovanje učnih težav - učinkovito sporazumevanje in
sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami
Predavatelji in teme:
• Kdo so otroci s posebnimi potrebam. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Katarina Kesič
2P
• Individualna pomoč otrokom z odločbami in priprava individualiziranega programa, prilagoditve. - Katarina Kesič
3 P,D
• Posebne potrebe (vidne in nevidne). Delo vzgojitelja, učitelja - Katarina Kesič
5 P,D
• Učni slogi otrok s posebnimi potrebami. - Katarina Kesič
2D
• Specialne oblike in metode dela - Katarina Kesič
2D
• Sporazumevanje in sodelovanje s starši - Katarina Kesič
2 P,R
Obveznosti: Udeležencem se ponudijo naslovi seminarskih nalog. Izdelava naloge je fakultativna
Pogoji: ni posebnih pogojev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.9.2005
30.9.2005 - 1.10.2005
Zreče
Št. izpeljav (2006): 3
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
25.11.2005
2.12.2005 - 3.12.2005
Brežice
3.3.2006
10.3.2006 - 11.3.2006
Slovenj Gradec
14.4.2006
21.4.2006 - 22.4.2006
Piran
Opombe: Literatura: Passolt, P. (2002) Hiperaktiven otrok: Psihomotorična terapija. Ljubljana: Sožitje; Specifične učne težave
otrok in mladostnikov (2003)(več avtorjev). Ljubljana: Svetovalni center; Uradni list RS, št. 54/16.6.2000: Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 07. Vključevanje učencev s posebnimi
potrebami

Vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Domen Smerdelj; 01 529 10 45, 01 529 10 46; supra@supra.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: učitelji v osnovni šoli
Cilji: Udeleženci bodo spoznavali: - pomen integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo - značilnosti potreb otrok s
posebnimi potrebamo - usmerjanje otrok s posebnimi potrebami - elemente individualiziranega vzgojno-izobraževalnega
programa in izdelali osnutek programa za konkretnega otroka
Predavatelji in teme:
• Nov koncep vzgoje in izobraževanja s posebnimi potrebami. Integracija - inkluzija - dr. Božidar Opara
2P
• Odkrivanje otrok s posebnimi potrebami. Značilnosti in potrebe otrok s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
2 P,D
• Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Timska priprava osnutka individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa. Načini spremljanja programa. 3 P,D
dr. Božidar Opara
Obveznosti: Udeležencem se ponudijo naslovi za seminarsko nalogo. Izdelava naloge je fakultativna.
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Pogoji: ni posebnih pogojev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
17.9.2005 - 17.9.2005
Idrija
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
11.11.2005
19.11.2005 - 19.11.2005
Ptuj
27.1.2006
4.2.2006 - 4.2.2006
Novo mesto
1.4.2006
8.4.2006 - 8.4.2006
Postojna
Opombe: Literatura: Društvo defektologov Slovenije in Pedagoška fakulteta v Ljubljani, (2000), Deset let kasneje, Družbena
skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami, Zbornik referatov s kongresa Alpe Jadran v
Portorožu, Ljubljana.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 07. Vključevanje učencev s posebnimi
potrebami

Metodični napotki za delo z učenci s primanjkljaji na področju jezika, branja in pisanja
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1,5
Koordinator: Tanja Černe; 01/583 75 00; tanja.cerne@martinj.hrib.net
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in izvajalci individualiziranih programov
Cilji: Prepoznati populacijo otrok s primanjkljaji na področju jezika, branja in pisanja v razredu. Oblikovati strategije za pomoč
otrokom z navedenimi primanjkljaji.
Predavatelji in teme:
• Psihološke značilnosti otrok s primanjkljaji na področju jezika, branja in pisanja - Lidija Magajna
2P
• Predstavitev populacije otrok s primanjkljaji na področju jezika - Marinka Grobler
2P
• Predstavitev populacije otrok s primanjkljaji na področju branja in pisanja - Tanja Černe
2P
• Vaje za avtomatizacijo oblike črk in tekočnost pisave - Tanja Černe
3D
• Vaje za vezavo pri branju - Tanja Černe
3D
• Vaje za usmerjanje pozornosti pri branju in pisanju - Tanja Černe
3D
• Iskanje in razvijanje strategij usvajanja besednjaka na področju matematike - Marinka Grobler
3D
• Iskanje in razvijanje strategij usvajanja na področju slovnice - Marinka Grobler
3D
• Metode in tehnike sproščanja otrok - Anica Uranjek
3D
Obveznosti: Udeleženci predstavljajo primere otrok iz lastne prakse.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
15.9.2005 - 30.9.2005
Ljubljana
Opombe: Udeleženci spoznajo na vsaki delavnici didaktične pripomočke in sodobno literauro. Pisno gradivo dobijo udelećenci
na delavnici.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 07. Vključevanje učencev s posebnimi
potrebami

Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Lidija Magajna; (01) 583 75 00, (01) 519 11 20; Lidija.Magajna@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: svetovalni delavci, učitelji razredne in predmetne stopnje
Cilji: Udeleženci spoznajo značilnosti učencev, ki so hkrati nadarjeni in imajo specifične motnje učenja ali težjo obliko SUT
(primanjkljaje na posameznih področjih učenja) ter razumejo njihove kompleksne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe.
Seznanijo se s strategijami spodbujanja nadarjenosti pri tej rizični podskupini in načini premagovanja ovir na področju učne
učinkovitosti, motivacije, čustvenega in socialnega prilagajanja. Ugotovitve teorije in primerov dobre prakse aplicirajo na lastnih
primerih.
Predavatelji in teme:
• Nadarjeni učenci: prepoznavanje rizičnih podskupin s kompleksnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami - Lidija
1P
Magajna
• Razumevanje značilnosti nadarjenih učencev s SUT/PPPU, problemi odkrivanja in celovite pomoči - Lidija
2P
Magajna
• Razvijanja šibkih področij in prilagajanje poučevanja in preverjanja znanja pri nadarjenih učencih s SUT - Milena
2D
Košak-Babuder
• Spodbujanje močnih področij, stilov učenja in samoregulatornih veščin pri nadarjenih učencih s SUT - Lidija
3D
Magajna
• Samopodoba in emocionalno doživljanje specifičnih primanjkljajev - Jasna Božič
3P
• Svetovanje staršem nadarjenih otrok s specifičnimi motnjami učenja - Nada Hribar
3D
• Primeri dobre prakse prilagajanja poučevanja in preverjanja znanja - Milena Košak Babuder
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje udeležencev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2005
8.9.2005 - 9.9.2005
Ljubljana
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 07. Vključevanje učencev s posebnimi
potrebami

Specifične težave pri učenju matematike - razredna stopnja
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SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Milena Košak Babuder; (01) 583-75-00; (01) 519-11-20; milena.kosak-babuder@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 24
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka
Cilji: Razumeti prepletanje razlinčih dejavnikov pri nastajanju težav in neuspeha pri učenju matematike. Razlikovati težje motnje
(razvojne diskalkulije) od drugih specifičnih in nespecifičnih težav pri matematiki. Spoznati načine odkrivanja narave težav in
načine pomoči. Spoznati in načrtovati obravnavo pri matematiki. Spoznati in aplicirati tehnike premagovanja težav s pozornostjo
pri učenju in izkazovanju znanja pri matematiki.
Predavatelji in teme:
• Vzgojno-izobraževalne posebne potrebe otrok s primanjkljaji na področju učenja matematike - Marija Kavkler
3D
• Celostna obravnava otrok s primanjkljaji na področju učenja matematike - Marija Kavkler
3D
• Razvijanje računskih strategij - Marko Kalan
6D
• Motnje pozornosti in učenje matematike - Leonida Rotvejn Pajič
4P
Obveznosti: Seminarska naloga: Težave s pozornostjo pri matematiki; Študija primera s primanjkljaji na področju učenja
matematike; Preverjanje aritmetičnih strategij.
Pogoji: aktivna udeležba
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
21.8.2005
19.9.2005 - 20.9.2005
Ljubljana
Opombe: Pisno gradivo dobijo udeleženci pred in med izvajanjem seminarja.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

KONFLIKTI V PEDAGOŠKEM PROCESU - izziv za reševanje in priložnost za osbnostni razvoj
GEA COLLEGE PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13012
Št. točk: 1
Koordinator: Majda Gartner, GEA College PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana ; 01 5881 338, 01 5688 213;
majda.gartner@gea-college.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: ravnatelji in zaposleni v vzgojnovarstvenih zavodih ravnatelji in zaposleni v osnovnih in srednjih šolah drugi
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju - pridobivanje znanj za uspešno delo
Cilji: Povečati lastno samozaupanje pri obvladovanju konfl.situacij Zavedati se svojih lastnih prednosti, na katere se opre učitelj
ob konfl Naučiti se obvladovati čustva in ostati mirni v konfl. ali nepričakovanih situacijah Obvladati razumevanje situacije, ko
pride do nesporazumov v komunikaciji Spoznati svoje prednosti&slabosti ter odkriti, kakšen vtis dajemo;kako bolj ali manj
zavestno vplivamo na druge,kako se to kaže v konfliktnih situacijah Zavedati se lastnih modelov reševanja konfl. in osvojiti
drugačne Znati postaviti meje Veščine za obvladovanje konf. v zadovoljstvo vseh vpletenih
Predavatelji in teme:
• Kaj so konflikti - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
0,50 P
• Prepoznavanje različnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah (kako ravnati s pasivnimi, agresivnimi,
1D
manipulativnimi in asertivnimi učenci) - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
• Odkrivanje vzrokov in načinov po katerih se odločamo, katero vedenje v konfliktu bomo izbrali (vloga družine,
1D
kulture in pritiska okolice). - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
• Uskladiti naše vedenje in sporočilo, ki ga posredujemo, da učinkovito razrešimo konflikt. - Sandra Bohinec,
1D
univ.dipl.kom.
• Kako ravnati s težavnimi razredi in od kod pridejo občutki nemoči, ki prevzamejo učitelja pred težavnim razredom.
1D
- Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
• Selektivna pozornost kot sprožilec ali reševalec konfliktov - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
1D
• Konflikti in osebnost: Diltsova piramida osebnosti - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
1D
• Verbalno in neverbalno komuniciranje v šoli, Vzroki in dinamika agresivnega vedenja. - Sandra Bohinec,
1,50 D
univ.dipl.kom.
• Soočanje z manipulacijami, z neupravičeno kritiko, z agresivnostjo oziroma, kako dosežemo kritično distanco in
večje samozaupanje,Iskanje notranjih virov pri razreševanju konfliktov: tehnika krogi odličnosti - Sandra
2 P,D
Bohinec,univ.dipl.kom.
• Tehnika DESC: povedati, kakšnih sprememb si želimo, a ne prizadeti,Obvladovanje tesnobnih stanj (pregnati
2 P,N
svoje strahove in razumeti strahove drugih). - Sandra Bohinec, univ.dipl.kom.
• Motivacijski vzvodi in konflikti, Tehnike asertivnosti kot prepričljivega komunikacijskega vedenja. - Sandra
2 P,D,R
Bohinec,univ.dipl.kom.
• Jezik kot orodje mišljenja in reševanja konfliktov, Komunikacijski mehanizmi razreševanja konfliktov - Sandra
2 P,D,R
Bohinec, univ.dipl.kom.
Obveznosti: Priprava prezentacij, razreševanje testov, skupinski projekti
Pogoji: dodatni pogoji pri vključevanju v program niso predvideni
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
15.9.2005 - 16.9.2005
KOPER
Opombe: seminar je delavnica, ki zahteva aktivno sodelovanje vseh udelžencev
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Šolska mediacija: izobraževanje strokovnih delavcev za uporabo mediacije v vzgojnem in izobraževalnem
procesu.
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Inštitut za mediacijo CONCORDIA, Pot v Smrečje 1, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12010
Št. točk: 1,5
Koordinator: Tanja Metelko Lisec, univ dipl. prav. ; tel: 040 604 406; tanja.m.lisec@mediacija-imc.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 14
Ciljna skupina: Ravnatelji, šolski svetovalni delavci, učitelji in vzgojitelji.
Cilji: Udeleženci se naučijo temeljnih načel, metod, tehnik in procesa mediacije. Usposobijo se za izvajanje mediacije, t.j. za
reševanje vsakodnevnih konfliktov na miren, strpen in konstruktiven način, kjer mediator stranema v sporu pomaga doseči
prostovoljno, sporazumno in obojestransko zadovoljivo rešitev. Spoznajo učinkovit preventivni program za zmanjševanje nasilja
na šoli, za izboljšavo odnosov med učenci, učitelji, starši in okoljem, ter izboljšavo šolske klime.
Predavatelji in teme:
• Konflikt I: vrste, ravni; soočanje s konfliktnimi situacijami; stili odzivanja na konflikt - mag. Martin Lisec
2 P,D
• Konflikt II: prevzemanje odgovornosti; konstruktivnost; tehnike obvladovanja konfliktov; načini reševanja konfliktov
2 P,D
- mag. Martin Lisec
• Komunikacija I: razumevanje; ovire in zavore; uspešna komunikacija - Barbara Sterle, univ. dipl. teol.
2D
• Komunikacija II: aktivno poslušanje; moč 'slišane besede' in 'jaz stavki'; konstruktiven dialog - Barbara Sterle,
2D
univ. dipl. teol.
• Čustva: zavedanje; izražanje; obvladovanje čustev; čustva proti razumu - Tjaša Srhoij, dipl. univ. ped. soc.
2 P,D
• Mediacija:definicije; pomen; namen in cilji; moč mediacije - Tjaša Srhoij. univ.dipl.ped.soc.
2P
• Reševanje konfliktov v šoli s pomočjo vrstniške mediacije; ogled video posnetka vrstniške mediacije in analiza 2 D,R
Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav. , Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
• Faze vrstniške mediacije: začetna faza; raziskovalna faza; razreševanje konflikta; zaključna faza - Tanja Metelko
2 D,N
Lisec, univ. dipl. prav., Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
• Tehnike vrstniške mediacije: povzemanje, interpretiranje, umetnost postavljanja vprašanj, preokvirjanje,
2 D,N
normaliziranje, približevanje stališč, vzpostavljanje vzajemnosti, ... - Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav., Tanja
Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
• Soočanje z zahtevnimi situacijami; biti sam svoj mediator. - Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
2D
• Vaja: izvajanje mediacije pod supervizijo - Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
2 D,N
• Vaja: izvajanje mediacije pod supervizijo - Tanja Metelko Lisec, univ. dipl. prav.
2 D,N
Obveznosti: Vsaj 80% udeležba in aktivno sodelovanje na izobraževanju; prikaz praktičnega izvajanja mediacije pod
supervizijo.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo ravnatelji, šolski svetovalni delavci, učitelji, vzgojitelji, zaposleni v šolah, dijaških domovih
ali drugih vzgojnih ustanovah.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
16.9.2005 - 14.10.2005
Ljubljana
9.9.2005
16.9.2005 - 14.10.2005
Murska Sobota
Št. izpeljav (2006): 11 Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
17.10.2005
18.10.2005 - 18.11.2005
Maribor
20.10.2005
21.10.2005 - 30.11.2005
Novo mesto
6.1.2006
9.1.2006 - 10.2.2006
Brežice
3.2.2006
6.2.2006 - 21.4.2006
Celje
10.2.2006
13.2.2006 - 13.3.2006
Koper
10.3.2006
13.3.2006 - 10.4.2006
Slovenj Gradec
7.4.2006
10.4.2006 - 12.5.2006
Ljubljana
12.5.2006
15.5.2006 - 12.6.2006
Kranj
16.8.2006
17.8.2006 - 30.8.2006
Murska Sobota
16.8.2006
17.8.2006 - 30.8.2006
Postojna
4.9.2006
5.9.2006 - 13.10.2006
Trbovlje
Opombe: Šolska mediacija je del projekta vrstniške mediacije v šoli, ki obsega še program Vrstniška mediacija in Šole za
starše. Pisna gradiva in delovne mape bodo udeležencem posredovane na izobraževanju; uporabljena bo tudi metoda eizobraževanja na daljavo.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Kako postaviti meje v medosebnih odnosih
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Domen Smerdelj; 01 529 10 45. 01 529 10 46; supra@supra.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 22
Ciljna skupina: učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci
Cilji: Spodbuditi udeležence k razmišljanju, kako postavljanje pravil in mej pripomore k oblikovanju in razvijanju zdravih
medsebojnih odnosov, zmanjševanju možnosti nastajanja konfliktov, nediscipline in agresivnosti. Usposabljati udeležence za
postavljanje mej, ki upoštevanjo potrebe učitelja in spoštujejo potrebe drugih. Jasne, proaktivne, pozitivno naravnane in
dosledno izvajana pravila in meje bodo omočile, da bodo odnosi med strokovnimi delavci in učenci bolj pristni, odprti in manj
konfliktni . Tako postavljena pravila in meje bodo povečala medsebojno zaupanje in spoštovanje.
Predavatelji in teme:
• Pomen postavljanja meja v medosebnih odnosih. Kako opravljam nalogo vzgojitelja, učitelja. - mag. Jurij Smerdelj
2 P,D
• Različne oblike komuniciranja v medosebnih odnosih - mag. Jurij Smerdelj
2D
• Značilnosti meja. Kako oblikujem proaktivno mejo v odnosu zmagam-zmagaš. Možnost izbire. - mag. Jurij
4 P,D
Smerdelj
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• Prekoračitev meja so za otroke in mladostnike igriv korak, za odraslega stres. Postavljanje mej kot strategija za
reševanje konfliktov. Pogajanja. - mag. Jurij Smerdelj
• Jasnost, doslednost in pozitivna naravnanost meja. Pozorno poslušanje. - mag. Jurij Smerdelj
• Mit o popolnem vzgojitelju, učitelju. Priprava akcijskega načrta. - mag. Jurij Smerdelj
Obveznosti: Udeležencem se ponudijo naslovi za seminarsko nalogo. Izdelava naloge je fakultativna.
Pogoji: ni posebnih pogojev
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.9.2005
23.9.2005 - 24.9.2005
Kočevje
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
18.11.2005
25.11.2005 - 26.11.2005
Murska Sobota
27.1.2006
3.2.2006 - 4.2.2006
Sežana
7.4.2006
14.4.2006 - 15.4.2006
Trbovlje
Opombe: Literatura: Bluestein, J. (2000). Kako otroku postaviti meje in poskrbeti zase

4 P,D
3 P,D
1R

PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Vzgojni model in komunikacija
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: učitelji/učiteljice osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov
Cilji: spoznati značilnost vzgojnega modela, iz katerega izhajajo učenci, poznavanje učiteljeve oz. vzgojiteljeve aplikacije
vzgojnega modela, spoznati temeljne značilnosti medsebojne komunikacije kot element vzgojnega procesa, spoznati in
preizkusiti veščine posameznih prvin komunikacije;
Predavatelji in teme:
• Vzgojni model (zahvale, pohvale in kazni) - Andreja Lavrič
3 P,D
• Prvine dobre komunikacije med učitelji in učenci - Barica Marentič Požarnik, Andreja Lavrič
3 P,D
• Komunikacija s starši - Andreja Lavrič
2D
Obveznosti: aktivno sodelovanje pri delavniškem načinu dela
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
1.10.2005 - 1.10.2005
Celje
Št. izpeljav (2006): 3
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
25.11.2005
10.12.2005 - 10.12.2005
Slovenj Gradec
17.3.2006
1.4.2006 - 1.4.2006
Črnomelj
19.5.2006
3.6.2006 - 3.6.2006
Postojna
Opombe: Literatura: Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija, Ljubljana: Glotta Nova Milivojevič, Z., Bilban, K., Kokelj, V.
in Steiner T. (2004). Mala knjiga za velike starše, Ljubljana: Mladinski dom Jarše gradivo za delavniški način dela bo
posredovano na seminarju
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Obvladovanje nasilja in posredovanje v sporih
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 1
Koordinator: Marko Iršič; 01/436 41 17; info@rakmo.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni delavci v VIZ.
Cilji: Poglobiti razumevanje nasilja in njegovega nastanka ter spoznati smernice in tehnike nenasilne komunikacije in
obvladovanja nasilja. Spoznati temeljne smernice za posredovanje tretje osebe v sporu in urjenje v spretnosti posredovanja.
Predavatelji in teme:
• Nasilje in vrste nasilja - Marko Iršič
1D
• Izvor in posledice nasilja - Marko Iršič
1R
• Strukturni model in kognitivni dejavniki nasilja - Marko Iršič
1P
• Poti iz nasilja - Marko Iršič
1D
• Obvladovanje jeze in pomirjanje drugega (miselne vaje in igre vlog) - Marko Iršič
3D
• Obvladovanje konfliktov kot način zniževanja ravni nasilja v komunikaciji - Marko Iršič
1R
• Kako posredovati v sporu - Marko Iršič
1P
• Igre vlog in analiza - Marko Iršič
3D
• Uporaba posredovanja v različnih okoljih - Marko Iršič
1R
• Igre vlog in analiza - Marko Iršič
3D
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
28.9.2005 - 29.9.2005
Ljubljana
20.9.2005
8.10.2005 - 9.10.2005
Slovenska Bistrica
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 1
Koordinator: Marko Iršič; 01/ 436 41 17; info@rakmo.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Strokovni delavci v srednjih in osnovnih šolah.
Cilji: Pripraviti osnovnošolske in srednješolske učitelje za vodenje sklopa delavnic o obvladovanju konfliktov za osnovnošolce
oz. srednješolce. Spoznavanje in preizkušanje smernic in načinov posredovanja v sporih in obvladovanja notranjih konfliktov.
Predavatelji in teme:
• Pogoste vrste konfliktov pri učencih in dijakih - Marko Iršič
1D
• Osveščanje učiteljev, staršev in učencev ali dijakov - Marko Iršič
1D
• Razvijanje občutljivosti in tolerance na konflikt (vaje in igre vlog) - Marko Iršič
3D
• Posredovanje učitelja pri sporih med učenci in dijaki (Igre vlog) - Marko Iršič
2D
• Vrstniško posredovanje v sporih - Marko Iršič
1D
• Kaj je notrani konflikt in kako nastane - Marko Iršič
1P
• Smernice za obvladovanje notranjih konfliktov - Marko Iršič
1R
• Tehnike obvladovanja notranjih konfliktov - Marko Iršič
2D
• Vodenje programa delavnic za učence in dijake z uporabo pripravljenega gradiva - Marko Iršič
3R
• Akcijski načrt - Marko Iršič
1D
Obveznosti: Izpeljava 20 urnega programa delavnic za dijake ali osnovnošolce s pomočjo dobljenega gradiva.
Pogoji: Pogoj za udeležbo je predhodna udeležba na seminarju UMETNOST OBVLADOVANJA KONFLIKTOV.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
24.9.2005 - 25.9.2005
Postojna
Opombe: Udeleženci dobijo poleg seminarskega gradiva tudi pripravljeno gradivo za vodenje 20 urnega programa delavnic za
dijake oz. osnovnošolce.
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

PREVENTIVNA VLOGA ŠOLE PRI ZMANJŠEVANJU NASILJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Mojca Pušnik; 01/3005 196; 01/3005 199; mojca.pusnik@zrss.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: strokovni delavci srednjih šol
Cilji: Ozaveščanje udeležencev o pojavu nasilja in vlogi učitelja v preventivnih dejavnostih. Prepoznavanje šolske klime in
priprava različnih tematskih sklopov razrednih ur. Usposabljanje udeležencev v tehnikah poslušanja in reševanja konfliktov.
Povezovanje učiteljev pri pripravi strategij zmanjševanja nasilja in oblikovanje načrta za preventivo na nivoju oddelka in šole.
Predavatelji in teme:
• Šolska klima - Brigita Rupar
4D
• Vrstniško nasilje - Mojca Pušnik
2P
• Razvojne značilnosti mladostnika - Staša Kušar
3P
• Kako poslušamo - Cvetka Bizjak, Brigita Rupar
4D
• Reševanje konfliktov - Cvetka Bizjak, Brigita Rupar
4D
• Razrednik, vodenje razreda in nasilje - Mojca Pušnik
3P
• Sodelovanje s starši - Mojca Pušnik, Cvetka Bizjak
2D
• Šolski tim in širjenje spoznanj v kolektiv - Tanja Rupnik Vec
2D
Obveznosti: priprava načrta na nivoju šole in oddelka
Pogoji: Prijava več udeležnecv iz iste šole (tim) zaradi nadaljnjega koordiniranega dela na šoli in v širši regiji.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.6.2005
22.8.2005 - 10.10.2005
Radovljica
Opombe: Literatura: Mojca,Pušnik, Brigita žarkovič Adlešič, Cvetka Bizjak, Razrednik v osnovni in srednji šoli, Mojca Pušnik in
drugi: Vloga šole pri zmanjševanju nasilja
PRF / 04. Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti / 09. Nenasilna komunikacija, razreševanje
konfliktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti

Igrišče za vsakogar; socialna občutljivost ter vzgoja za strpno in multikulturno družbo
Zavod za šport Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03008
Št. točk: 1
Koordinator: Milan Hosta; 01/5207-700, 01/4236-160; milan.hosta@guest.arnes.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: vzgojitelji/ce in učitelji/ce na vseh stopnjah in področjih, drugi zainteresirani
Cilji: Seznaniti udeležence z metodami razumevanja, razreševanja in preprečevanja konfliktnih situacij pri pedagoškem delu. S
pomočjo konkretnih socialnih in športnih primerov (vaje in delavnice) želimo pokazati na možne poti osveščanja mladih in
neformalnega učenja primerne komunikacije, strpnosti in občutljivosti za prepoznavanje negativnih socialnih pojavov nasilja in
diskriminacije. Seminar poteka v obliki predavanj in delavnic.
Predavatelji in teme:
• Kultura dialoga med različnimi interesi; preventiva in kurativa - Stanislav Pinter
2P
• Igrišče kot simbol življenske pestrosti; zaupanje in varnost kot temelj strpnosti - Milan Hosta
2P
• Soočenje, mediacija, umetnost poslušanja in usmerjanja v konfliktnih situacijah - Maja Smrdu
2P
• Skupine, agresivnost, tekmovalnost in nasilje z vidika socialne psihologije - Silvo Koželj
2P
• Igrišče za vsakogar: odnosi, pričakovano vedenje, čustva, konflikti, soočenja - Stanislav Pinter, Milan Hosta, Maja
8D
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Smrdu, Silvo Koželj, Matjaž Fleischman
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
30.9.2005
Št. izpeljav (2006): 5
Rok prijave
25.11.2005
12.1.2006
2.3.2006
13.4.2006
11.5.2006

Predvideni čas izpeljave
6.10.2005 - 7.10.2005
Predvideni čas izpeljave
1.12.2005 - 2.12.2005
19.1.2006 - 20.1.2006
9.3.2006 - 10.3.2006
20.4.2006 - 21.4.2006
18.5.2006 - 19.5.2006

Kraj izvedbe
Ljubljana
Kraj izvedbe
Kranj
Maribor
Koper
Novo mesto
Celje

PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 01. Gibanje za zdravje

Razgibajmo življenje za zdravje - otroci od 5. do 11. let
Zavod za šport Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mateja Reberšak Cizelj; 01/2306064, 01/2306084; mateja@spic.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: vzgojitelji-ce, razredni učitelji-ce, profesorji športne vzgoje
Cilji: Udeležence seminarja seznaniti o pomenu gibanja za zdravje za otroke stare od 5 do 11 let. Predstaviti možne oblike in
metode dela ter sodobne pripomočke. Z demonstracijami predavateljev in aktivno udeležbo na delavnicah bodo udeleženci
seznanjeni z različnimi metodičnimi postopki poučevanja posameznih gibalnih nalog. (gimnastična abeceda, poligoni, igre z
žogo, rolanje).
Predavatelji in teme:
• Gibanje za zdravje - Mateja Reberšak Cizelj, Nejc Šarabon
2P
• Sodobni pripomočki za gibalne naloge - Gregor Starc
1D
• Poligoni, igre z žogo - Gregor Starc
1D
• Gimnastična abeceda - Gregor Starc
1D
• Rolanje - osnove - Luka Klasinc, Aleš Gros
3D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
24.8.2005
24.8.2005 - 7.10.2005
Murska Sobota
Št. izpeljav (2006): 5
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.11.2005
7.11.2005 - 18.11.2005
Domžale
2.1.2006
5.1.2006 - 27.1.2006
Koper
27.1.2006
1.2.2006 - 16.2.2006
Velenje
9.3.2006
13.3.2006 - 29.3.2006
Ptuj
6.4.2006
10.4.2006 - 21.4.2006
Slovenj Gradec
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 03. Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nalezljivih obolenj

Telesna teža - pomen prehrane in gibanja, za učitelja in učenca
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Asist. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.; 01 24 41 406; breda.babic@ivz-rs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji
Cilji: Učiteljiem bomo predstavili problematiko vzdrževanja priporočene telesne teže s fizioloških in psihosocialnih vidikov ter jim
posredovali znanja in veščine za učinkovito vzdrževanje telesne teže tako pri sebi kot pri učencih. Učitelji kot zgled, bodo z
znanjem in veščinami lahko prenašali pomembno sporočilo, da je vzdrževanje priporočene telesne teže predvsem obvladljiv
izziv, katerega obvladovanje povečuje funkcionalno sposobnost za življenje in krepi samopodobo. Dolgoročni cilj je povečati
delež učiteljev in učencev s priporočeno telesno težo.
Predavatelji in teme:
• 1. Problematika telesne teže - različni pogledi - Mojca Gabrijelčič Blenkuš
1P
• 2. Osnove fiziologije prehrane in gibanja - Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej Gregorič
1P
• 3. Telesna teža in samopodoba - Mateja Gorenc
1P
• 4. Svetovanje v vzvezi s telesno težo - Boba Lojk
1R
• 5. Prehrana in telesna teža - Vida Fajdiga Turk, Matej Gregorič
1P
• 6. Moj odnos do prehrane in gibanja, moje vedenje in moji načrti za spremembo - Damjana Podkrajšek
1D
• 7. Obvladovanje telesne teže - izkušnje z vodenjem pri odraslih - Jana Govc Eržen
1R
• 8. Kako obravnavati otroka/mladostnika s prekomerno telesno težo v šolskem okolju - Damjana Podkrajšek
1R
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2005
7.10.2005 - 7.10.2005
Novo mesto
Št. izpeljav (2006): 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
14.1.2006
21.1.2006 - 21.1.2006
Celje
7.4.2006
14.4.2006 - 14.4.2006
Celje
Opombe: Program želimo v skladu s priporočili Egmondske deklaracije povezati s programom Telesna teža za mladostnike, ki
poteka v okviru sistematskih pregledov ter drugimi komplementarnimi programi.
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 04. Motnje prehranjevanja

MOTNJE HRANJENJA: UČITELJI LAHKO POMAGAMO, ČE SMO DOVOLJ SEZNANJENI
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 1
Koordinator: Damjana Podkrajšek; 03742 51 142; 03 42 51 115; damjana.podkrajsek@zzv-ce.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: učitelji vseh predmetov na osnovnih in srednjih šolah, šolski svetovalni delavci, vzgojitelji v dijaških domovih
Cilji: Cilj je posredovati udeležencem znanja in veščine za prepoznavanje motenj hranjenja in ustrezno ravnanje v šolskem
okolju. Udeleženci bodo vadili, kako vzpostaviti z najstnikom zaupno komunikacijo in kako kako komunicirati s starši bolnega
najstnika. Naučili se bodo, kako narediti načrt pred odhodom bolnika na bolnišnično zdravljenje in kako pripraviti ugodne pogoje
za vrnitev najstnika v življenje šole po dopustu. Seznanili se bodo z možnostmi strokovne pomoči in si izmenjali izkušnje.
Predavatelji in teme:
• Mladostnik, telesna teža, samopodoba in motnje hranjenja - Alenka Hafner
1P
• Motnje hranjenja; kaj so, zakaj nastanejo, kakšni so znaki - Karin Sernec
1P
• Zdravljenje na kliničnem oddelku za motnje hranjenja - Karin Sernec
1P
• Kako povedati staršem, da sumimo na motnjo hranjenja - Jožica Barborič, Azira Kozjek, Damjana Podkrajšek,
1,50 D
Alenka Hafner
• Pogovor med učiteljem in najstnikom z motnjo hranjenja - Jožica Barborič, Azira Kozjek, Damjana Podkrajšek,
1,50 D
Alenka Hafner
• 4-letne izkušnje iz spletne svetovalnice www.tosemjaz.net na temo motenj hranjenja - Darinka Mihelak Metljak
1P
• Deklica z anoreksijo odhaja na bolnišnično zdravljenje: kaj lahko naredi razrednik - Damjana Podkrajšek, Alenka
1,50 D
Hafner
• Zdravljenje najstnikov z motnjo hranjenja na Pediatrični kliniki v Ljubljani - Mojca Kobe Brecelj
1P
• Prehranska obravnava bolnikov na Pediatrični kliniki - Andreja Čampa
0,50 P
• Deklica z anoreksijo/bulimijo se vrne iz bolnišnice: kaj lahko naredi razrednik - Damjana Podkrajšek, Alenka
1,50 D
Hafner
• Kako pomagati mladostniku s kompulzivnim prenajedanjem - Anita Prezelj
1P
• Šolar s kompulzivnim prenajedanjem v razredu: kako ukrepata razrednik in učitelj športne vzgoje - Damjana
1,50 D
Podkrajšek, Alenka Hafner
• 14 zlatih pravil, ko imamo na šoli bolnika z motnjo hranjenja - Damjana Podkrajšek
0,50 R
• Kam po pomoč? - Alenka Hafner
0,50 P
• Primeri dobre prakse in nerazčiščena vprašanja - Damjana Podkrajšek
0,50 R
• Zaključki in evalvacija - Damjana Podkrajšek
0,50 R
Obveznosti: Zaželeno je, da si udeleženci prelistajo 5 strani gradiv, ki jih prejemejo v tednu pred izobraževanjem ali pogledajo
v mladinsko spletno svetovalnico www.tosemjaz.net.
Pogoji: Edini pogoj je motiviranost osvojiti znanja in veščine o motnjah hranjenja, ki se v zadnjem desetletju močno širijo, na
njihov potek pri posamezniku pa šolsko okolje lahko vpliva zelo pozitivno.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
21.9.2005 - 22.9.2005
Kranj
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
28.2.2006
15.3.2006 - 16.3.2006
Celje
7.3.2006
22.3.2006 - 23.3.2006
Maribor
14.3.2006
29.3.2006 - 30.3.2006
Novo mesto
Opombe: Program smo v zadnjih letih uspešno izvajali v celjski in gorenjski regiji. Na pobudo udeležencev smo ga razširili v 16urnega. Tako bo več časa za praktično učenje komunikacije učitelj - najstnik z anoreksijo/bulimijo in učitelj - starš oblelega.
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 05. Droge in zasvojenosti - strategije za preprečevanje in
obvladovanje problema

Strategije za preprečevanje in obvladovanje problema drog in zasvojenosti v turizmu
Univerza na Primorskem, Turistica, Visoka šola za turizem Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01018
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag.Robert Trunkl; 05 6177021 05 6177020; robert.trunkl@turistica.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji, ki poučujejo na gostinskih in turističnih šolah
Cilji: Udeleženci bodo spoznali problematiko drog in drugih zasvojenosti v gostinstvu in turizmu ter različne strategije za
preprečevanje in obvladovanje problema v turizmu v Sloveniji in v drugih državah
Predavatelji in teme:
• Prednosti in slabosti hitrega razvoja turističnega gospodarstva za razširjenost drog in drugih zasvojenosti 1P
mag.Robert Trunkl
• Pojavne oblike raznolikih zasvojenosti v turizmu v svetu in pri nas - mag.Robert Trunkl
1P
• Različne strategije obvladovanja problematike - mag.Robert Trunkl
2D
• Uporaba različnih tehnik preprečevanja: primarna, sekundarna in terciarna preventiva; projektna naloga 4D
mag.Robert Trunkl
Obveznosti: izdelava projektne naloge
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
20.9.2005
23.9.2005 - 23.9.2005
Novo mesto
Št. izpeljav (2006): 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
18.1.2006
20.1.2006 - 20.1.2006
Izola
16.3.2006
24.3.2006 - 24.3.2006
Ljubljana
30.3.2006
7.4.2006 - 7.4.2006
Bled
31.8.2006
8.9.2006 - 8.9.2006
Maribor
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Opombe: Crotts, J.C. (1994) Economic Psychology of travel and tourism. Haworth Press Trunkl R. (2003). Izbrane vsebine
psihologije za boljše razumevanje turizma. Portorož; Turistica Walker, M. (1995). The Psychology of Gambling. Sydney, Oxford;
Butterworth-Heinemann
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 07. Šola in duševno zdravje

Obvladovanje stresa na delovnem mestu
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Mateja Simonič Vidrih; 01 43 36 111, 041 633 762; fax: 01 2319 185; anton.simonic@amis.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja
Cilji: Prepoznavanje in ozaveščanje stresa na delovnem mestu ter spoznati in naučiti se tehnik, ki pripomorejo k boljšemu
obvladovanju stresa in s tem krepitev tudi duševnega zdravja zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Stres in imunski sistem - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.imunolog
2P
• Znaki stresa: vedenjski, čustveni, telesni - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.imunolog
2 P,D
• Prepoznavanje stresnih situacij pri delu - Mateja Simonič Vidrih,univ.dipl.ped.
2D
• Čustveni stres - Mateja Simonič Vidrih, univ.dipl.ped.
1P
• Kako jaz doživljam stres? - Mateja Simonič Vidrih, univ.dipl.ped.
2D
• Tehnike za preprečevanje in obvladovanje stresa: vaje za urjenje pravilnega in sproščujočega dihanja, pomiritveni
7D
refleks, tehnike kreativne vizualizacije - Mateja Simonič Vidrih, univ.dipl.ped.
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti
Pogoji: Ni posebnih
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.8.2005
25.8.2005 - 26.8.2005
Portorož
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.3.2006
24.3.2006 - 25.3.2006
Portorož
30.8.2006
29.9.2006 - 30.9.2006
Maribor
Opombe: Udeleženci s seboj prinesejo trenerko in armafleks
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 07. Šola in duševno zdravje

Stresne, anksiozne in depresivne motnje pri učencih
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Jeriček Helena; 01 24 41 400; helena.jericek@ivz-rs.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji in delavci v svetovalni službi.
Cilji: Cilj delavnice je seznaniti učitelje in delavce v svetovalni službi s stresnimi, anksioznimi in depresivnimi motnjami pri
učencih, in sicer kaj so, kako jih prepoznati in kaj storiti v primeru njihove izraženosti. Na podlagi konkretnih primerov, igre vlog
in diskusije bomo spoznavali učinkovite strategije reševanja te problematike in težav, povezanih z njo. V zadnjem delu se bomo
ukvarjali s preprečevanjem ponovitev omenjenih motenj.
Predavatelji in teme:
• 1. Kaj je stres in kako ga prepoznati - doc. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. Helena Jeriček, Mateja Gorenc
1 P,D
• 2. Kaj je anksiozna motnja in kako jo prepoznati - doc. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. Helena Jeriček, Mateja Gorenc
1 P,D
• 3. Kaj je depresivna motnja in kako jo prepoznati - doc. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. Helena Jeriček, Mateja
1 P,D
Gorenc
• 4. Povezava med stresnimi, anksioznimi in depresivnimi motnjami (stresno diatezni model) - doc. dr. Mojca Z.
1 P,D
Dernovšek, dr. Helena Jeriček , Mateja Gorenc
• 5. Strategije reševanja problemov, povezanih s temi motnjami - dr. Helena Jeriček, Mateja Gorenc
3 D,R
• 6. Preprečevanje nastanka motenj in ponovitev - dr. Helena Jeriček, Mateja Gorenc
1 P,D,R
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2005
6.10.2005 - 6.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
13.10.2005
20.10.2005 - 20.10.2005
Maribor
10.11.2005
17.11.2005 - 17.11.2005
Murska Sobota
Opombe: Otroci se srečujejo s številnimi stresnimi situacijami. Ker se dojemanje in spoprijemanje s stresnimi situacijami pri
otrocih bistveno razlikuje od odraslih in ker neučinkovito spoprijemanje lahko vodi v anksiozne in depresivne motnje, se nam zdi
izobraževanje na tem področju ključnega pomena.
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 09. Učenje v naravi za naravo

UČIMO SE V NARAVI ZA NARAVO
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02004
Št. točk: 0,5
Koordinator: ANDREJA TOMAŽIN; 07 348 90 12; 01 2346 630; csod.cebelica@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, NARAVOSLOVJA, ŠPORTA, SVETOVALNI DELAVCI, PEDAGOGI
Cilji: -spoznati naravo kot model za entuziazem in motivacijo učenja, znati se osredotočiti na cilje, uporabiti naravo kot
mentorico učenja in zdravja, -spoznati možnosti gibalne vzgoje v naravi, seznaniti se z osnovnimi motoričnimi sposobnostmi,
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uporabiti naravo kot igrišče, -spoznati neposredno izkušnjo in doživljanje tekočega učenja v naravi, spoznati različne
naravoslovne dejavnosti tekočega učenja, -oblikovati lastno ustvarjalno idejo in iskati ustvarjalne in inovativne poti iz prakse,
seznanit se, kako različna predmetna področja oblikovati v eni ideji in jo razširiti.
Predavatelji in teme:
• NARAVA KOT MODEL, MENTOR IN MERILO, -predavanje in delavnica: Andreja Tomažin - Andreja Tomažin
2 P,D
• GIBALNA VZGOJA V NARAVNEM OKOLJU, -terensko eksperimentalno delo: Darja Sever - Darja Sever
2 TD
• TEKOČE UČENJE V NARAVI - DEJAVNOSTI, delavnica, terensko delo, razne igre: Irena Brajkovič - Irena
2 D,TD
Brajkovič
• USTVARJALNE POTI UČENJA - ZNAM, KAR NAREDIM SAM, -delavnica, predavanje: Marjeta Marinčič 2 P,D
Marjeta Marinčič
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.9.2005
17.9.2005 - 17.9.2005
Medvedje Brdo, Rovte
15.9.2005
1.10.2005 - 1.10.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.3.2006
1.4.2006 - 1.4.2006
Kočevje
10.4.2006
21.4.2006 - 21.4.2006
Zreče
24.4.2006
6.5.2006 - 6.5.2006
Planica
31.5.2006
9.6.2006 - 9.6.2006
Kobarid
PRF / 05. Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja / 09. Učenje v naravi za naravo

IZKUSTVENO POUČEVANJE V OKOLJU: NA PRIMERU SPOZNAVANJA NEKATERIH KOPENSKIH IN
VODNIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Jana Ambrožič Dolinšek; 02 2293505; 02 2518180 ; jana.ambrozic@uni-mb.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka: 1. triada (1.-3. razred) in 2. triada (4.-6. razred)
Cilji: Razvijanje sposobnosti za opazovanje narave, za proučevanje naravnih procesov in pojavov in za učinkovito in varno
raziskovanje. Doživljanje narave in izkustveno učenje: uporaba različnih čutil, čustveno doživljanje narave in izražanje
občutenega. Pridobivanje in poglabljanje znanja s področja naravoslovja, ki omogočajo boljše razumevanje narave in življenja in
oblikovanje pozitivnega odnosa do okolja. Razvijajo ter pridobivanje osnovnih znanj in potrebnih vešči za opazovanje naravnih
okolij, ki vključujejo tudi delo na terenu in eksperimentalno delo.
Predavatelji in teme:
• Uvod, predstavitev (1. dan) - Nikolaja Golob
1D
• Izkušnje z izkustvenim poučevanjem v okolju - Nikolaja Golob
1D
• Vodna življenjska okolja: predavanje in predstavitev nekaterih abiotskih in biotskih metod dela na terenu - Nikolaja
2 TD
Golob
• Samostojno vzorčenje in določanje nekaterih abiotskih in biotskih dejavnikov v potoku Rošpoh - Nikolaja Golob
2 TD
• Določanje nabranega materiala, ovrednotenje rezultatov, izmenjava izkušenj, določanje onesnaženosti sladkih
1 LV
voda na osnovi prisotnosti nekaterih organizmov v vodotoku - Jana Ambrožič Dolinšek
• Uvod (2. dan) - Nikolaja Golob
1D
• Pomen neposredne izkušnje, odnos med razumom in čustvi, pozitivna in negativna čustva - Nikolaja Golob
1P
• Kopenska življenjska okolja - Jana Ambrožič Dolinšek
1P
• Kopenska življenjska okolja: predstavitev nekaterih abiotskih in biotskih metod dela na terenu - Jana Ambrožič
1 TD
Dolinšek
• Samostojno vzorčenje in določanje nekaterih abiotskih in biotskih dejavnikov: gozd, travnik. Primerjava obeh
2 TD
okolij. - Jana Ambrožič Dolinšek
• Uporaba šolske okolice za poučevanje naravoslovja - Jana Ambrožič Dolinšek
3 TD
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in priprava seminarske naloge
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.8.2005
7.10.2005 - 8.10.2005
Maribor
Opombe: Za delo na terenu se moramo primerno obleči in obut: tople nogavice in škornji za delo v potoku, primerna oblačila za
delo na terenu, nepremočljivo vrhnje oblačilo, dežnik... Prinesite veljavne in prenovljene učne načrte za predmete, ki jih
poučujete in za katere bi se želeli bolje pripravit, razmi
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 01. Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti

Pomen doživljanja skozi likovno izražanje
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Mateja Simonič Vidrih; 01 43 36 111, 041 633 762; fax: 01 2319 185; anton.simonic@amis.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 18
Ciljna skupina: učitelji likovnega pouka, učitelji razrednega pouka, učitelji podaljšanega bivanja, vzgojiteljice v vrtcu
Cilji: Namen seminarja je spoznati doživljanje skozi likovno izražanje in izraznost doživljanja ob likovnem ustvarjanju s pomočjo
tehnik gestalta. Učitelji bomo na seminarju spoznali in osvojili tehnike, ki jih bodo lahko uporabili pri pouku in na ta način razvijali
tudi kreativnost učencev.
Predavatelji in teme:
• Likovno izažanje s peresom, tušem, papirjem - Anja Šmajdek, akadem.kiparka
4 P,D
• Uporaba gestalt tehnik pri likovnem uzražanju - Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped.
3D
• Oblikovanje in izdelovanje male živali iz gline, doživljanje tega izdelka - Anja Šmajdek, akam.kiparka, Simonič
3D
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Vidrih Mateja, univ. dipl.ped.
• Doživljanje barv skozi umetnino - Anja Šmajdek, akadem. kiparka, Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped.
• Izražanje neverbalne govorice telesa skozi ustvarjanje izdelka na temo " drža telesa" in doživljanje tega izdelka Anja Šmajdek, akad.kiparka, Simonič vidrih Mateja, univ.dipl.ped.
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
16.9.2005 - 17.9.2005
Ljubljana

3D
3D

PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 01. Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti

Vloga lutke v kurikulumu osnovne šole
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Boni Colnar; 04 5155880, 04 5155888; info@freising.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje in podaljšanega bivanja
Cilji: Udeleženci bodo spoznali, da je lutka oblika simbolnega sporočanja, ki olajša komunikacije v razredu, pospešuje
socializacijo, motivira kreativnost učitelja in učencev. Spada med sodobne nefrontalne oblike učenja in poučevanja z umetnostjo
in skozi umetnost, kar odpira učence, da spontano pokažejo svoje sposobnosti in znanja, to pa prispeva k sproščenemu
ustvarjalnemu vzdušju v razredu.
Predavatelji in teme:
• Lutka kot komunikacija, kot sporočevalec razrešuje in posreduje pri težavah med učenci, prispeva k socializaciji
2P
posameznikov in občutku skupnosti razreda. Lutka kot povezovalec kurikularnih vsebin. - Edvard Majaron
• Lutka pri slovenščini: lutka-pripovedovalec, lutka iz zgodbe pripoveduje, obnove zgodbe z lutkami, specifike
2D
dramatizacije z lutkami, improvizacijske govorne vaje, nadaljevalne zgodbe,... - Edvard Majaron
• Lutka pri spoznavanju družbe in okolja: metaforično oživljeni predmeti, namizno gledališče-dvorišče, šolski okoliš,
2D
promet, naravna okolja, ekologija, zaigrajmo razlagalne pripovedke našega kraja ... - Edvard Majaron
• Lutka pri glasbi: "vizualno" poslušanje, glasba kot osnova lutkovne animacije... - Edvard Majaron
1D
• Lutka pri gibalnih dejavnostih, pri tekmovanjih (animacija delov telesa, dialogi podplatov, kolen, komolcev,...) 1D
Edvard Majaron
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
26.9.2005
4.10.2005 - 4.10.2005
Škofja Loka
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 01. Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti

Pedagoška delavnica "Živa umetnost: novodobno sprejemanje, ustvarjanje in poučevanje umetnosti v
praksi"
Spin d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13023
Št. točk: 1,5
Koordinator: Martin Golob; 05/335 28 00; martinag@spin.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Pedagoški delavci (učitelji) v OŠ in SŠ
Cilji: -učiteljem izkustveno predstaviti novodobni pristop k umetniškemu zaznavanju, ustvarjanju in poučevanju:plesni dan:
arhetipi v plesu,glasbeni dan: arhetipi v glasbi ,likovni dan: arhetipi v likovni umetnosti; -jih motivirati za nadaljnjo samostojno
iskanje in pripravo didaktičnih metod, načrtov in učnih oblik za prenos novih izkušenj v vsakdanjo učno prakso; -spodbuditi
konkretne aktivne delovne iniciative in projekte pedagoških delavcev
Predavatelji in teme:
• Uvod v izkustveni novodobni pristop k umetniškemu zaznavanju,ustvarjanju in poučevanju - plesni dan:arhetipi v
8 D,ED
plesu - Sandi Jug , Miro Perat, Manica Žmauc Jug
• Uvod v izkustveni novodobni pristop k umetniškemu zaznavanju,ustvarjanju in poučevanju - glasbeni dan: arhetipi
8 D,ED
v glasbi - Manica Žmauc Jug, Sandi Jug z gostjo Martino Brajlih
• Uvod v izkustveni novodobni pristop k umetniškemu zaznavanju,ustvarjanju in poučevanju - likovni dan:arhetipi v
8 D,ED
likovni umetnosti - Manica Žmauc Jug, Sandi Jug, Matej Plestenjak
Obveznosti: Pedagoška delavnica temelji na intenzivnem in aktivnem skupinskem ter individualnem delu
udeležencev.Razdeljeni v projektne skupine iščejo in pripravljajo konkretne metode za prenos izkušenj v prakso.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
12.9.2005
30.9.2005 - 2.10.2005
Gornja Radgona
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.8.2006
25.8.2006 - 27.8.2006
Komen
Opombe: Udeleženci bodo uporabili številne unikatne učne in didaktične pripomočke, od starodavnih ljudskih glasbil do
sodobne avdio-video tehnične opreme, ustvarjali bodo z raznolikimi likovnimi materiali, se soočili s specifičnimi
kostumografskimi izzivi itd.
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 01. Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti

GLASBENO, PLESNO IN LUTKOVNO USTVARJANJE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Vesna Geršak, asist.; 041/292047 ali 05 766 31 260, fax 05 66 31 268; vesna.gersak@pef.upr.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
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Ciljna skupina: vzgojiteljice in razredne učiteljice
Cilji: -Pridobivanje in razvijanje kompetenc na področju vzpodbujanja in animiranja učencev za ustvarjanje v umetnosti. Pridobivanje in razvijanje kompetenc za uvajanje sodobnih oblik poučevanja in učenja s poudarkom na učiteljevi in učenčevi
ustvarjalnosti. -Glasbeno, plesno in lutkovno ustvarjanje vključiti kot integralni del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu in
šoli. -Razvijati ustvarjalnost kot sodobno metodo poučevanja in učenja.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev seminarja, pričakovanja udeležencev - Bogdana Borota
1P
• Ustvarjalna igra z lutko v vrtcu in šoli - Edvard Majaron
3P
• Preproste lutkovne tehnike v povezavi z različnimi vzgojno-izobraževalnimiI področji - Helena Korošec
2D
• Ustvarjalnost kot glasbena dejavnost in sodobna metoda učenja - Bogdana Borota
3P
• Ustvarjalno izražanje doživetij in predstav - Bogdana Borota
2P
• Celostno učenje - celovitost igre, giba, ustvarjanja in učenja - Vesna Geršak
3D
• Metodika ustvarjalnega giba - povezave z vsemi vzgojno-izobraževalnimi področji - Vesna Geršak
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah ter izpolnjena evalvacija seminarja. Zaželjen je tudi posnetek
(video, audio) dejavnosti, ki je zasnovana na izhodiščih seminarja.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.8.2005
1.9.2005 - 30.9.2005
Koper
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.1.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Koper
30.8.2006
1.9.2006 - 30.9.2006
Brežice
Opombe: Udeleženci seminarja naj bodo v udobnih oblačilih, primernih za gibanje. Za delavnico ustvarjalnega giba naj bodo
udeleženci tudi v copatih.
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 01. Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti

Evropska glasbena in plesna umetnost
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1,5
Koordinator: Urša Gruden; 01 241 1048, 01 241 1047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: učitelji glasbe, telesne vzgoje, razrednega pouka, učitelji, ki poučujejo izbirni predmet plesne dejavnosti v
devetletki, vzgojitelji v vrtcih, učitelji plesa, korepetitorji, terapevti, muzikologi...
Cilji: S programom vpeljujemo nove vsebine, ki jih v naših izobraževalnih programih kot tudi med ljubiteljskimi dejavnosti redko
srečujemo, ker se obe področji - glasbena terapija in starinski družabni plesi - pri nas šele postopoma uvajajo. Namen oz. cilj
programa je iskanje osebnih kreativnih potez posameznika. V povezavi s tem je tudi izbrana aktivno glasbeno in plesno metodo
dela v obliki delavnic. Avtorici programa želita v evropski glasbeni in plesni umetnosti renesanse prepoznati modele ustvarjanja,
ki jih lahko z določenimi metodami dela na ustvarjalen način prenašamo v sodobni učni proces.
Predavatelji in teme:
• Pristop do kreativnosti učencev z vidika glasbe 16. stoletja in glasbene terapije - Špela Knoll
1P
• Praktična delavnica na temo prejšnjega predavanja - Špela Knoll
1D
• Glasbena terapija - Špela Knoll
1P
• Praktičnost povezave med glasbo 16. stoletja in tehnikami kreativne glasbene terapije - Špela Knoll
1D
• Praktično individualno in skupinsko ustvarjanje glasbe - Špela Knoll
4D
• Učenje evropskih družabnih plesov renesanse s poudarkom na ustvarjalnem delu učencev - Pregled
1P
najpomembnejših virov za rekonstrukcijo plesov renesanse - Lidija Podlesnik
• Drža, stoja in hoja v renesansi - Lidija Podlesnik
1D
• Moda in oblačenje v renesansi - gibalne možnosti v plesnem kostimu - Lidija Podlesnik
1P
• Prostor in ples - medsebojno vplivanje in prepletanje - Lidija Podlesnik
1D
• Učenje osnovnih plesnih elementov: baskovski korak, enojni in dvojni korak, skoki in obrati - Lidija Podlesnik
4D
• Nadgrajevanje iskanja glasbene kreativnosti brez glasbene prtedloge ali Učenje plesov: Bruseljski rokopis št.
4D
9085: Basse danse; T. Arbeau: Suite plesov branle; J. Playford: Country dance - Špela Knoll, Lidija Podlesnik
• Vaje za delo z otroki ali Avditivna , metoda učenja plesa za krepitev učenčevega posluha in možnosti za
2D
spodbujanje učenčeve plesne ustvarjalnosti - Špela Knoll, Lidija Podlesnik
• Vaje za delo z otroki ali Časovna ritmična komponenta glasbe in slušne posebnosti plesne glasbe renesanse 1D
Špela Knoll, Lidija Podlesnik
• Priprava na seminarsko nalogo - Špela Knoll, Lidija Podlesnik
1D
Obveznosti: seminarska naloga na razpisano temo (samostojni študij izbrane literature v slovenskem in tujem jeziku)
Pogoji: Pogoja za udeležbo na seminarju sta: 1. elektronski naslov udeleženca za sprejemanje gradiva in možnosti učenja na
daljavo; 2. pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika za študij strok. lit.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.8.2005
9.9.2005 - 11.9.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.4.2006
5.5.2006 - 7.5.2006
Celje
14.4.2006
12.5.2006 - 14.5.2006
Maribor
14.4.2006
19.5.2006 - 21.5.2006
Postojna
Opombe: Priporočene spletne strani za glasbeno terapijo: www.voices.no www.eamts.org Priporočene spletne strani za
evropske renesančne plese: http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html An American Ballroom Companion - Dance
Instruction Manuals, ca. 1490-1920. (spletni naslov Kongresne knjižnice)
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 02. Prepoznavanje in vzpodbujanje inovativnosti učencev
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MIND MAPPING ALI MISELNI VZORCI MALO DRUGAČE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01 5200 671, 01 5200 676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol, predavatelji višjih in visokih šol ter izobraževalci odraslih
Cilji: Miselni vzorci so tehnika, ki se je marsikdo od nas spominja iz svojih šolskih dni in verjetno jo precej učiteljev tudi
uporablja pri poučevanju. Namen seminarja je udeležence seznaniti z najnovejšimi spoznanji s področja delovanja možganov
ter jim približati tiste tehnike uporabe miselnih vzorcev, ki presegajo ustaljeno prakso v naših šolah, ter predvsem tiste, ti
razvijajo ustvarjalnost in inovativnost pri učencih.
Predavatelji in teme:
• Teoretične osnove ustvarjalnosti (kaj je ustvarjalnost, faze ustvarjalnega procesa, tehnike in metode za
2 P,D
vzpodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, kriteriji in dejavniki, ki vplivajo na izbiro ustreznih tehnik in metod) Karmen Šemrl, univ. dipl. slov. , Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
• Mind Mapping - drugo ime za portretiranje mišljenja - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
1D
• Skupinski miselni vzorec - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
2D
• Kibernetski miselni vzorec - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
1D
• Druge možnosti za uporabo tehnike mind mappinga - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
2 D,R
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju od začetka do konca programa. Predstavitev možnosti uporabe tehnike miselnih
vzorcev pri svojem delu.
Pogoji: Posebnih pogojev za vključitev v program ni.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.8.2005
29.8.2005 - 29.8.2005
Trbovlje
15.9.2005
28.9.2005 - 28.9.2005
Maribar
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.4.2006
22.4.2006 - 22.4.2006
Novo Mesto
21.8.2006
31.8.2006 - 31.8.2006
Kranj
Opombe: Program je izjemno praktično naravnan in takoj prenosljiv v prakso, zato je največje število udeležencev 20. Program
bomo glede na navedeni ciljni skupini prilagodili za vsako skupino posebej.
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 02. Prepoznavanje in vzpodbujanje inovativnosti učencev

RELAKSACIJA, GLASBA IN VIZUALIZACIJA PRI POUČEVANJU IN UČENJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01 5200 671; 01 5200 676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol
Cilji: Dobiti orodja za spodbujanje ustvarjalnosti učencev in spoznati učinkovite in enostavne pristope, s katerimi prispevamo k
bolj aktivnemu sodelovanju učencev, omogočimo učencem boljše pomnenje učne snovi in prispevamo k bolj optimističnemu
vzdušju v razredu, ki učitelju in učencem prinaša več zadovoljstva.
Predavatelji in teme:
• Relaksacija (Tehnike dihanja za sproščanje; Glasovno sproščanje; Sokrat metoda; Vpliv relaksacije na počutje in
4 P,D
spomin; Kineziologija; Učni tipi glede na sistem zazanavanja) - Bernarda Potočnik
• Glasba (Uporaba glasbe; Uporaba glasu; Uporaba glasbe glede na faze pouka (Aktivna in pasivna glasba);
6 P,D
Glasbena knjižnica po Lozanovu) - Bernarda Potočnik
• Vizualizacija (Zunanja in notranja; Tehnike vizualizacije za boljši spomin; Vizualizacija kot priprava na test) 6 P,D
Bernarda Potočnik
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Prisotnost od začetka do konca delavnice.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.9.2005
26.9.2005 - 27.9.2005
Maribor
19.9.2005
28.9.2005 - 29.9.2005
Postojna
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.5.2005
27.5.2006 - 28.5.2006
Portorož
Opombe: Program je naravnan izrazito praktično in je namenjen neposrednemu preizkušanju in uporabi različnih metod in
tehnik, zato so udeleženci ves čas delavnice aktivno vključeni v proces.
PRF / 06. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev / 02. Prepoznavanje in vzpodbujanje inovativnosti učencev

Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v šoli - usposabljanje učiteljev za prepoznavanje in spodbujanje
inovativnosti med mladimi
Korona plus d.o.o., Staretova 11, p.p.3411, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13018
Št. točk: 1,5
Koordinator: doc. dr. Borut Likar, MBA ; tel: 01/283 90 53 faks: 01/283 90 55; phare.inovacije@guest.arnes.si
borut.likar1@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji srednjih in višjih strokovnih šol
Cilji: - Izboljšati strokovna znanja in veščine učiteljev/mentorjev na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in
podjetnosti, v povezavi tako z mladimi kot tudi učnim procesom. - Povečati število invencij in inovacij v šolstvu. - Okrepiti
potencial mladih inovatorjev in jih preko usposobljenih mentorjev v šolah spodbuditi k nadaljnjemu inovativnemu delu. - Okrepiti
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zavedanje in pomen inovacij ter inovacijskega procesa za nadaljnji razvoj celotne družbe.
Predavatelji in teme:
• Inovativnost v šoli; predavanje in praktično delo: - prof. dr. Vid Pečjak
2 P,D
• Kakovost v šoli; predavanja in praktično delo: - mag. Maja Krajnc
4 P,D
• Inovacije in intelektualna lastnina; predavanje in praktično delo - doc. dr. Borut Likar
6 P,D
• Primeri dobre prakse; predavanje - Sanja Pirc, doc. dr. Jordan Berginc
4P
• Seminarska naloga - samostojno delo ob podpori e-izobraževanja in strokovnjakov - doc. dr. Borut Likar, dr.
8S
Jordan Berginc, mag.Maja Krajnc, Sanja Pirc
Obveznosti: Seminarska naloga
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
16.9.2005 - 17.9.2005
Osrednjeslovenska regija
23.9.2005
30.9.2005 - 1.10.2005
Osrednjeslovenska regija
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.3.2006
24.3.2006 - 25.3.2006
Gorenjska regija
31.3.2006
7.4.2006 - 8.4.2006
Obalnokraška regija
14.4.2006
21.4.2006 - 22.4.2006
Osrednjeslovenska regija
Opombe: 16 ur bomo izvedli v obliki predavanj, vaj, delavnic oz. praktičnega dela, 8 ur pa prek individualnega dela mentorjev
ob podpori spletnega portala "Šola inovativnosti" ter individualnega svetovanja. Predvidevamo udeležbo 15 slušateljev na
posamezno ponovitev (2x15 v letu 2005 in 3x15 v letu 2006)
PRF / 07. Spodbujanje interesa za naravoslovje / 01. Problemsko orientiran pouk naravoslovja in matematike

Prepričanja o matematiki
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Andreja Jelen Mernik; 03/49 220 49; alfabet@siol.net
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: profesorji matematike v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Poiskali bomo glavne vzroke za težave pri matematiki, se seznanili z najbolj pogostimi prepričanji učencev, s tem, kako
ovirajo njihovo delo in s tem, kako jih lahko omilimo in spremenimo iz ovire v koristno osebnostno lastnost. Po tej delavnici
bomo zagotovo lažje razumeli pogost stavek naših učencev, da "pač niso za matematiko" in če bomo mi bolje razumeli učence,
bodo tudi oni bolje razumeli matematiko.
Predavatelji in teme:
• Vzroki za težave pri matematiki in kako nanje vplivamo profesorji. - mag. Andreja Jelen Mernik
1R
• Kako nastanejo prepričanja? Prepričanja nas vodijo v "vražji krog"! - mag. Andreja Jelen Mernik
1P
• Najbolj pogosta prepričanja profesorjev in učencev v zvezi z matematiko in kako jih lahko odpravimo - mag.
1D
Andreja Jelen Mernik
• Če ne pride učenec k učitelju, mora učitelj k učencu! - mag. Andreja Jelen Mernik
1D
• Skrivnost dobrega učitelja matematike je, da ne uči matematike, ampak le rešuje vsakdanje življenjske probleme
2D
(primeri dobre prakse) - mag. Andreja Jelen Mernik
• Moč vrednot. - mag. Andreja Jelen Mernik
2D
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
30.9.2005 - 30.9.2005
Maribor
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
16.3.2006 - 16.3.2006
Ljubljana
15.10.2005
17.3.2006 - 17.3.2006
Velenje
PRF / 07. Spodbujanje interesa za naravoslovje / 01. Problemsko orientiran pouk naravoslovja in matematike

Problemsko učenje matematike v poklicnih šolah
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Andreja Jelen Mernik; 03/49 220 49; alfabet@siol.net
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: profesorji matematike v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
Cilji: Po tej delavnici bomo lažje odgovarjali na pogosta vprašanja naših dijakov:"Zakaj se moram to učiti? Kdaj bom to
potreboval?" Pokazali bomo, kako lahko matematiko učimo skozi vsakdanje življenjske situacije in praktični pouk, ter jo s tem
osmislimo, naredimo dostopnejšo, bolj privlačno in uporabno tudi v očeh dijakov.
Predavatelji in teme:
• Odnos do predmeta kot vzrok za težave (predstavitev rezultatov ankete, narejene med profesorji in med dijaki) 1P
mag. Andreja Jelen Mernik
• Poslanstvo matematike v poklicni šoli: za poklic in za življenje - mag. Andreja Jelen Mernik
1R
• Kako povečati interes, zmanjšati odpor, predsodke in prepričanja - mag. Andreja Jelen Mernik
2D
• Predstavitev primerov problemskega učenja in priprava učne teme za uporabo v razredu - mag. Andreja Jelen
3 P,D
Mernik
• Nabor idej za delo v razredu - mag. Andreja Jelen Mernik
1D
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2005
29.9.2005 - 29.9.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2005
9.3.2006 - 9.3.2006
Maribor
15.10.2005
10.3.2006 - 10.3.2006
Novo mesto
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Problemsko zasnovana obravnava naravoslovnih vsebin
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Sasa A. Glažar, izr.prof.; (01)5892-204; fax: (01)5347-997; iztok.devetak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji naravoslovja in kemije v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji: Udeleženci bodo spoznali metode za večjo motivacijo učencev za naravoslovne vsebine. Pri tem bo poudarek na
problemsko zasnovani obravnavi naravoslovnih vsebin in uvajanju projektnega dela. V okviru teh prostopov bodo udeleženci
pripravili kriterije za smoterno vključevanje aktivnosti v pouk s poudarkom na eksperimentalnem delu. Udeleženci bodo izdelali
osnutek problemske obravnave izbrane naravoslovne teme, ki jo bodo na koncu seminarja predstavili in v skupini ovrednotili.
Predavatelji in teme:
• Motivacija učencev za naravoslovne vsebine - Mag. Mojca Juriševič
2D
• Problemska zasnova učnih vsebin - Dr. Metka Vrtačnik
2P
• Projektno učno delo - Dr. Saša A. Glažar
2P
• Problemska zasnova izbrane naravoslovne vsebine - Dr. Katarina S. Wissiak Grm, Mag. Iztok Devetak
4 LV
• Projektno učno delo - Dr. Katarina S. Wissiak Grm, Mag. Iztok Devetak
4D
• Predstavitev in ovrednotenje osnutkov problemsko zasnovanih učnih enot - zagovor - dr. Saša A. Glažar, dr.
2D
Metka Vrtačnik
Obveznosti: Seminarska naloga - prikaz problemsko zasnovane izbrane naravoslovne teme
Pogoji: Učitelji naravoslovja in kemije v osnovnih in srednjih šolah.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
9.9.2005 - 30.9.2005
Radenci
Št. izpeljav (2006): 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.10.2005
11.11.2005 - 12.11.2005
Slovenj Gradec
16.12.2005
20.1.2006 - 21.1.2006
Postojna
25.1.2006
16.3.2006 - 17.3.2006
Ljubljana
15.3.2006
13.4.2006 - 14.4.2006
Radovljica
PRF / 07. Spodbujanje interesa za naravoslovje / 01. Problemsko orientiran pouk naravoslovja in matematike

Avtomobilizem, računalništvo, informacijska tehnologija in matematika
Univerza v LJubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Damjan Kobal; (01) 4766-538; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si
Št. ur: 8 (v treh delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učitelji naravoslovja in drugi zainteresirani učitelji v osnovnih in srednjih šolah
Cilji: Spoznati kako zanimiva in uporabna je matematika na tako pomembnih in popularnih tehnoloških področjih kot so
avtomobilizem, računalništvo in informacijska tehnologija. Preko prikazanih uporab matematike v informacijski tehnologiji bomo
nakazali tudi široko aplikativnost matematike v družboslovju in humanističnih znanostih. Cilj programa je v preprostem in
razumljivem jeziku prikazati matematično uporabnost tudi učiteljem drugih področji in tako večati ugled naravoslovja.
Predavatelji in teme:
• Razumevanje temelj razvoja - Damjan Kobal
1R
• Kaj vem o avtomobilih, računalnikih, mobilnih telefonih in tehnologiji, ki jo redno uporabljam? - Damjan Kobal
2D
• Vsakodnevna matematika - Damjan Kobal
2D
• Matematika in zdrava pamet vsakdana - Damjan Kobal
2D
• Vredno je razumeti - Damjan Kobal
1R
Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih in delavnicah
Pogoji: Angažiranost in radovednost
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2005
1.9.2005 - 15.10.2005
Po izboru udeležencev
Št. izpeljav (2006): 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2006
1.2.2006 - 28.2.2006
Po izboru udeležencev
1.3.2006
1.3.2006 - 31.3.2006
Po izboru udeležencev
1.4.2006
1.4.2006 - 30.4.2006
Po izboru udeležencev
Opombe: Program bo potekal regijsko glede na interese udeležencev. Program bo primeren za vse, tudi nematematike, ki bi
želeli preseči svoj morebiti stereotipno slab odnos do matematike in naravoslovja. Natančne in sprotne informacije o programu
bodo dostopne na spletnem naslovu http://uc.fmf.uni-lj.si/pm/
PRF / 07. Spodbujanje interesa za naravoslovje / 04. Uporaba sodobne učne tehnologije pri pouku naravoslovja (računalniške
simulacije)

Spodbujanje interesa za kemijske vsebine v osnovni in srednji šoli
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Iztok Devetak, asist.; 01 58 92 204, fax: 01 58 92 233; iztok.devetak@pef.uni-lj.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji kemije v osnovnih in srednjih šolah vseh programov, ki poučujejo predmet kemija ali naravoslovje.
Cilji: Udeleženci bodo: (1) razvili integracijo kemijskih pojmov na vseh treh ravneh STRP (Soodvisnost treh ravni pojmov)
modela; (2) spoznali sodobne pristope integracije eksperimentalnega dela, razlag eksperimentalnega dela na submikroskopski
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ravni (2-D ali 3-D stacionalrne in animirane interakcije med delci snovi) in simbolnih zapisov kemijskih sprememb v pouk; (3)
razvili ustrezno eksperimentalno delo podprto s submikropredstavitvijo in izpeljanim simbolnimi zapisi kemijskih sprememb iz
učnega načrta in (4) razvili ustrezne avtentične problemske naloge za preverjanje in ocenjevanja znanja.
Predavatelji in teme:
• Motivacija in učenje kemijskih vsebin - Mag. Mojca juriševič
2D
• Eksperiment v kemijskem izobraževanju - Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina S. Wissiak Grm
3D
• Integracija treh ravni naravoslovnih pojmov 1 - Mag. Iztok Devetak
1P
• Integracija treh ravni naravoslovnih pojmov 2 - Mag. Iztok Devetak
4 LV
• IKT za uspešno integracijo treh ravni pojmov - Matej Urbančič
4D
• Predstavitve rezultatov dela - Dr. Saša A. Glažar, Mag. Iztok Devetak
2D
Obveznosti: Seminarska naloga s predstavitvijo rezultatov dela v razredu
Pogoji: Programa se lahko udeležijo učitelji kemije v osnovnih in srednjih šolah vseh programov, ki poučujejo predmet kemija
ali naravoslovje.
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
16.9.2005 - 17.9.2005
Postojna
PRF / 08. Izobraževanje izobraževalcev v podjetjih / 04. Mentorstvo študentom višjih strokovnih šol pri praktičnem izobraževanju v
podjetjih

USPEŠNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV
Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 06007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marjana Onič; 023208613 fax 023313048; marjana.onic@guest.arnes.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih
Cilji: Projekt: - boljša usposobljenost mentorjev za delo - prakso s študenti - dvig kakovosti praktičnega izobraževanja
Predavatelji in teme:
• Značlnosti študentov na praktičnem izobraževanju - Silva Hostnik, Silva Hostnik, Vesna Poštuvan
2 P,D
• Zakonske osnove za izvajanje PI - Silva Hostnik
1P
• Izkušnje pri izvajanju praktičnega izobraževanja - Vesna Poštuvan, Vesna Poštuvan, Silva Hostnik, Marija Sraka
2 P,D
Šadl
• Vloga mentorja študentom na PI - Vesna Poštuvan, Vesna Poštuvan, Silva Hostnik, Marija Sraka Šadl
3 P,D
Pogoji: višja strokovna izobrazba
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.9.2005
15.9.2005 - 15.10.2005
Maribor
PRF / 08. Izobraževanje izobraževalcev v podjetjih / 05. Izobraževanje predavateljev - strokovnjakov iz podjetij

MODERIRANJE UČNIH SKUPIN IN SKUPINSKIH PROCESOV
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01 5200 671, 01 5200 676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 16
Ciljna skupina: Zaposleni v podjetjih, ki svoje znanje prenašajo na udeležence izobraževanja v šoli.
Cilji: Prenos znanj na zaposlene v podjetju je lahko zanimivejši, kot je običajno. Ena od možnosti, kako kar najbolj pritegniti
udeležence v učni in ustvarjalni proces, je delo v skupinah. Izobraževalec odraslih v tem primeru ni več predavatelj, prezentator
ipd., ampak se prelevi v moderatorja, ki načrtuje in izveja delo v skupinah, in usmerja skupinsko dinamiko, sodelovanje,
komunikacijo, smotrno porabo časa.
Predavatelji in teme:
• Ustvarjanje varnega prostora za delo in komunikacijo (spoznavanje, pričakovanja, cilji) - Karmen Šemrl, univ. dipl.
2P
slov.
• Temelji skupinskih procesov in skupinskega "uma" - Karin Elena Sanchez, univ. dipl. ekon.
2D
• Vloge in veščine uspešnega moderatorja skupinskih procesov) - Karin Elena Sanchez, univ. dipl. ekon., Karmen
4 D,R
Šemrl, univ. dipl. slov.
• Podpora skupinskim procesom - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
2D
• Sodobne moderatorske tehnike in metode - Karin Elena Sanchez, univ. dipl. ekon.
3D
• Priprava, izvedba in evalvacija skupinskega procesa - Karmen Šemrl, univ. dipl. slov.
3D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Pogoji: Posebnih pogojev ni.
Št. izpeljav (2005): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
3.10.2005
11.10.2005 - 12.10.2005
Novo Mesto
7.10.2005
13.10.2005 - 14.10.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
19.5.2006
30.5.2006 - 31.5.2006
Portorož
29.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
Kranj
Opombe: Program je izjemno praktično naravnan in vsebuje veliko vaj in aktivnega dela udeležencev ter s tem omogoča
takojšen prenos osvojenega znanaja v prakso. Program izvajamo v obliki delavnic, zato je lahko prisotnih največ 16
udeležencev. Pri izvedbi programa bo sodeloval tudi asistent.
PRF / 08. Izobraževanje izobraževalcev v podjetjih / 05. Izobraževanje predavateljev - strokovnjakov iz podjetij

VEŠČINE MENTORSTVA
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GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1,5
Koordinator: Jelica Pegan Stemberger; 01 5200 671 ; 01 5200 676; jelica@glottanova.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovnjakom, vodjem, inštruktorjem, mentorjem, ki morajo in želijo svoje znanje in spretnosti prenašati na
druge.
Cilji: Udeleženci znajo narediti osebni mentoring načrt, znajo definirati vloge mentorja in mentorca v določenem mentorskem
procesu, znajo prepoznati vedenjske in druge osebnostne vzorce, ki odlikujejo dobrega mentorja, znajo voditi mentoring
srečanja, znajo postaviti cilje, ovrednotiti in evalvirati mentorca. Udeleženci trenirajo uporabo metod in tehnik poučevanja in
prenašanja znanja in spretnosti, spoznajo učinkovite komunikacijske strategije.
Predavatelji in teme:
• Mentor in mentorec - prenašalec in sprejemnik kompetenc. (Kaj je mentorstvo? Vloge mentorja v mentorskem
procesu. Mentor kot motivator, prezentator, moderator, supervizor. Vloge udeležencev ? mentorcev v mentorskem
4D
procesu. Sodelovanje med mentorjem in mentorcem. Naloge mentorja in cilji mentorstva - Karmen Šemrl, Karin
Elena Sanchez
• Mentorski proces: Priprava na mentorski proces. Izdelava individualnega ali skupinskega mentoring načrta.
3D
Vodenje mentoring srečanja. Evalvacija posameznega mentorskega srečanja in procesa. - Karin Elena Sanchez,
Karmen Šemrl
• Predstavitve in nastopni mentoring - Karin Elena Sanchez, Karmen Šemrl
2D
• Učinkovita komunikacija v mentorskem procesu: Komunikacijski model. Sprejemanje in dajanje povratnih
informacij. Aktivno poslušanje in opazovanje. Poznavanje osebnosti za lažji in učinkovitejši prenos kompetenc.
5D
Empatija ? kompatija ? simpatija. Dajanje pravih in posamezniku prilagojenih navodil. - Karin Elena Sanchez,
Karmen Šemrl
• Odrasli se učijo drugače. O delovanju možganov. Uporaba metode miselnih vzorcev/MM pri načrtovanju, učenju,
pomnjenju, reševanju problemov, analiziranju. Individualno učenje in svetovanje. Skupinsko učenje in svetovanje. 5D
Karin Elena Sanchez, Karmen Šemrl
• Motivacija in ustvarjalnost: Strategije načrtovanja in doseganja ciljev. Strategije navdušenja in aktiviranja. - Karin
5D
Elena Sanchez, Karmen Šemrl
Obveznosti: Udeleženci izdelajo izvedbeni načrt mentorstva.
Št. izpeljav (2005): 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
17.8.2005
29.8.2005 - 31.8.2005
Ljubljana
Št. izpeljav (2006): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2006
27.2.2006 - 1.3.2006
Kranj
Opombe: Program je izjemno praktično naravnan in vsebuje veliko vaj in aktivnega dela udeležencev. Pridobljena znanjaso
takoj prenosljiva v prakso. Program vodita dva predavatelja hkrati, saj je veliko delavniškega dela.
PRF / 08. Izobraževanje izobraževalcev v podjetjih / 05. Izobraževanje predavateljev - strokovnjakov iz podjetij

USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV IN MENTORJEV IZ PODJETIJ ZA IZVEDBO PROGRAMA
PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI
IZIDA, zavod, Ljubljana, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 12012
Št. točk: 1
Koordinator: Vojka Žerovnik; 01/ 439-49-50, 01/ 431-03-51 ; vojka.zerovnik@izida.si
Št. ur: 16 (v dveh delih)
Št. udeležencev: 12
Ciljna skupina: STROKOVNJAKI, MENTORJI, MOJSTRI, KADROVSKI IN POSLOVODNI DELAVCI PODJETIJ
Cilji: USPOSOBITI STROKOVNJAKE, MENTORJE IN DRUGE DELAVCE V PODJETJIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA
PROMOCIJA POKLICEV IN POKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI. USPOSOBILI SE BODO ZA IZVAJANJE TE
DEJAVNOSTI TER OSVOJILI TEMELJNE PEDAGOŠKE IN DIDAKTIČNE METODE ZA DELO Z OSNOVNOŠOLCI.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Promocija poklicev in poklicna vzgoja v OŠ, ciljev, osnovnih metod, dosedanjih rezultatov 2P
Vojka Žerovnik
• Način organiziranja dejavnosti: partnerstvo med osnovno šolo, srednjo šolo in podjetjem - Božidar Kočevar
2P
• Vloga strokovnjaka in mentorja pri izvedbi programa - Anton Žličar
1P
• Vloga podjetja pri organiziranju in izvedbi programa - Anton Žličar
1P
• Pogoji, ki jih morajo izponiti podjetja za izvedbo programa - Gorazd Jordan, Anton Žličar
1D
• Lik strokovnjaka in mentorja iz podjetja, priprava strokovnjaka in mentorja - Gorazd Jordan, Anton Žličar
1D
• Zgradba programa po posameznih aktivnostih: motivacijske predstavitve, delavnice za razvoj interesov,
2 D,R
informiranja staršev - Gorazd Jordan, Anton Žličar, Gorazd Jordan
• Samostojna izdelava programov po posameznih aktivnostih, ki jih bodo izvajala podjetja - Gorazd Jordan, Anton
2 D,N
Žličar, Gorazd Jordan, Anton Žličar
• Priprava elementov za skupne programe in povezovanje v mreže - Gorazd Jordan, Anton Žličar, Vojka Žerovnik,
2 D,N
Anton Žličar, Vojka Žerovnik, Gorazd Jordan
• Predstavitev in potrjevanje posameznih programov-seminarskih nalog - Vojka Žerovnik, Gorazd Jordan, Anton
2R
Žličar
Obveznosti: UDELEŽBA NA SEMINARJU, IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE - PROGRAMA: PROMOCIJA POKLICEV IN
POKLICNA VZGOJA OSNOVNOŠOLCEV ZA DEJAVNOST NAŠEGA PODJETJA
Pogoji: PODJETJA ZAČNEJO IZVAJATI PROGRAM PO POTRDITVI SEMINARSKE NALOGE. PODJETJA IN
STROKOVNJAKI SE OBVEŽEJO, DA BODO DEJAVNOST IZVAJALI V SKLADU Z MINIMALNIMI STANDARDI PROGRAMA
PROMOCIJA POKLICEV...
Št. izpeljav (2005): 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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26.9.2005
28.9.2005 - 29.9.2005
Velenje
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.12.2005
19.12.2005 - 21.12.2005
Murska Sobota
24.3.2006
29.3.2006 - 31.3.2006
Postojna
Opombe: PREDNOST PRI VKLJUČITVI V PROGRAM USPOSABLJANJA IMAJO STROKOVNJAKI IN DRUGI DELAVCI
TISTIH PODJETIJ, KI SO SE VKLJUČILA V PROGRAM PROMOCIJA POKLICEV IN POPKLICNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI
Št. izpeljav (2006): 2
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UZB – Programi za učiteljske zbore
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

GOVORNO JEZIKOVNI RAZVOJ OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Mirjam Štok;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vzpodbuditi strokovne delavce za zgodnjo govorno jezikovno obravnavo otrok z Downovim sindromom
Predavatelji in teme:
• Govorno jezikovne značilnosti oseb z Downovim sindromom, jezik in komunikacija (predgovorna faza,
8 P,D
procesiranje govora in težave) - Elza Sabolič, Mirjam Štok
• Metode, ki spodbujajo hitrejši razvoj govora (banje, piktografska ritmika) - Elza Sabolič, Mirjam Štok
8 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Siegfried M. Puescher: Down Syndrome
Reference: Program se še ni izvedel, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. Namenjen je bil vzgojiteljem,
specialnim pedagogom, defektologom, logopedom in staršem oseb z Downovim sindromom.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Rok prijave 16.03.2005. Izvedba seminarja - 08.04.-09.04.2005 ali po dogovoru s kolektivi vrtcev, OŠPP in zavodov.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTEC
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Sanda Mesič Jurin;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: - predstaviti primere dobre prakse pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja poudariti pomen dobro razvite podporne mreže pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec ? sodelovanje med
vzgojno-varstveno in specializirano ustanovo - opisati vlogo in pomen mobilnega specialnega pedagoga v vrtcu - predstaviti
oblike dela s starši otrok s posebnimi potrebami v vrtcu
Predavatelji in teme:
• Otroci s posebnimi potrebami v sistemu predšolskega izobraževanja - usmerjanje, dodatna strokovna pomoč,
1P
programi za otroke - Sonja Hrabar
• Sodelovanje med vzgojno varstveno in specializirano ustanovo - ustvarjanje mreže pomoči - Sanda Mesič Jurin
1P
• Pomoč otrokom s PP v vrtcu - vloga mobilnega pedagoga - Irena Sivka Horvat
2 P,D
• Individualizirani programi za otroke s PP vključene v rede oddelke vrtca - Vanja Pirh Kravanja
1P
• Delo s starši otrok s PP - Sanda Mesič Jurin
1 P,D
• Skupinske oblike dela z integriranimi gluhimi in naglušnimi otroki v vrtcu - Mihela Medved
2D
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: Program izhaja iz 2 letnega inovacijskega projekta Vzgoja za sožitje, ki se je izvajal v CKSG Portorož in VIZ
Mavrica Izola.Do sedaj je izveden kot del izobraževanja za vzgojitelje otrok s PP v CKSG.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminar smo pripravljeni izpeljati v dogovoru s kolektivi vrtcev. Rok prijave najmanj 1 mesec pred izvedbo seminarja.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM (AVSTRALSKI MODEL)
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Mirjam Štok;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vsebina seminarja zajema predstavitev avstralskega modela \\\"Mali koraki\\\". Spoznali bodo posamezna področja
otrokovega razvoja, kako ga oceniti in načrtovati individualni program, delo s starši in otroki ter najnovejšimi metodami dela z
otroki z Downovim sindromom.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Mali koraki in posameznih področij otrokovega razvoja ter ocenitev le-te (groba motorika,
8 P,D
fina motorika, ekspesivni govor, receptivni govor, socializacija in igra) - Elza Sabolič, Mirjam Štok
• Načrtovanje individualnih programov. Oblike dela z otroki in starši. Najnovejše metode dela z otroki z Downovim
8 P,D
sindromom. - Elza Sabolič, Mirjam Štok
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Moira Pieterse in Robin Treloar, Sue Cairnc: Mali koraki
Reference: Program je bil izveden 3 x za vzgojitelje, specialne pedagoge, defektologe, logopede in starše otrok z Downovim
sindromom.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Rok prijave 24.09.2004. Izvedba seminarja 15.10.-16.10.2004 ali po dogovoru s kolektivi vrtec, OŠPP in zavodov.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

OBRAVNAVA OTROK S TEŽJIMI GIBALNIMI MOTNJAMI V VRTCU
CENTER ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK VIPAVA, vojkova 33, 5271 Vipava
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09010
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Koordinator: mag. Erna Žgur Černigoj;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti se s problematiko otrok s kombiniranimi motnjami, zlasti težje gibalno oviranih. Seznaniti se s posebnostmi otrok
z več motnjami pri gibanju, igranju in učenju v predšolskem obdobju.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev razvojnega oddelka vrtca v Centru, povezava z ostalimi dejavnostmi Centra - mag. Erna Žgur
1P
Černigoj
• Vloga terapij v usposabljanju otrok s kombiniranimi motnjami - mag. Erna Žgur Černigoj
1P
• Hospitacije v razvojnem oddelku - Silvestra Janežič, Klavdija Krušec, Erika Čuk
3H
• Predstavitev širše populacije otrok z več motnjami - Erika Čuk
1P
• Problematika gibalno oviranih otrok. Motorika predšolskega otroka - mag. Erna Žgur Černigoj
2P
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 0,5
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočniki/pomočnice vzgojiteljev predšolskih otrok in svetovalni delavci v vrtcih
bodo spoznali obstoječo zakonodajo na tem področju, seznanili se bodo z dejavniki, ki so pomembni za uspešno vključevanje
otrok s posebnimi potrebami v vrtec in s pripravo individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Uveljavljanje zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v vrtcu - mag. Ivanka Jauševec
2 P,D
• Inkluzija ni iluzija (principi inkluzije, partnersko sodelovanje staršev in strokovnjakov) - Sabina Antič
2 P,D
• Priprava in izvajanje individualiziranega program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - mag.
3 P,D
Ivanka Jauševec, Sabina Antič
• Vloga ravnatelja pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec - mag. Ivanka Jauševec
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in seminarska naloga.
Pogoji: Pripravljenost za delo z otrokom s posebnimi potrebami.
Reference: Programa na to temo še nismo izvajali.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Več avtorjev: Navodila za prilagojeno izvajanje kurikula za vrtce; Uresničevanje integracije v
praksi, zbornik referatov, Portorož 1997. Dodatne informacije na www.much.si.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

SPREMINJANJE IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA INTEGRACIJO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V
VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: seznanitev z dejavniki, ki so najbolj pomembni za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami; spoznati obstoječo
zakonodajo na tem področju; spoznati značilnosti oddelka, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami; seznaniti se z vlogo
vzgojitelja pri prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami; spoznavanje značilnosti inkluzivnega oddelka, sodelovanje
strokovnjakov v timu in njihova pooblastila, sodelovanje z družinami;
Predavatelji in teme:
• Senzibilizacija vzgojitelja za delo z otroki s posebnimi potrebami - Fanika Balič
4P,D
• Razumevanje pojmov integracija, inkluzija, vključevanje - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Zakonodaja in vključevanje - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Odkrivanje otrok s posebnimi potrebami - Fanika Balič
2P,D
• Oddelek, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami - Fanika Balič
2P,D
• Timsko delo - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Delo z družino - mag. Jelena Vidmar
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE DELA IN RAZVOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati značilnosti otrok s posebnimi potrebami; pomembnost opazovanja močnih in šibkih področij na kognitivnem,
čustvenem in socialnem področju; kako oblikovati načrt in cilje pri otrocih s posebnimi potrebami ter oblike pomoči in
sodelovanja staršev pri načrtovanju in spremljanju otrokovega napredka;
Predavatelji in teme:
• Značilnosti otrok s posebnimi potrebami - Fanika Balič
• Spodbujanje čustvenega in socialnega razvoja otrok s posebnimi potrebami - mag. Jelena Vidmar
• Oblikovanje individualnih načrtov pri delu z otrokom s posebnimi potrebami: področja pristojnosti, vsebine
načrtov, postavljanje ciljev, evalvacija načrta - mag. Jelena Vidmar, Fanika Balič
• Sodelovanje in vključevanje staršev pri oblikovanju individualnega načrta - mag. Jelena Vidmar
• Zagovorništvo - mag. Jelena Vidmar
• Spodbujanje kognitivnega razvoja otrok s posebnimi potrebami - mag. Jelena Vidmar
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

2P,D
2P,D
6P,D
2P,D
2P,D
2P,D

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

TUDI NADARJENI OTROCI V VRTCU IMAJO POSEBNE POTREBE
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Prepoznati potencialno nadarjene otroke v vrtcu s pomočjo vzgojiteljic in staršev in pridobiti znanja iz 7. letnega dela z
nadarjenimi \"Lastovkami\". Spoznati namen in metode takega dela in ugotiviti, ali imamo mi v skupini takega otroka. Kakšna so
naša učinkovita ravnanja z njim.
Predavatelji in teme:
• Identifikacija nadarjenih - Marija Jerina
2P
• Potek programa Lastovka - Marija Jerina
2P
• Moj nadarjeni otrok v vrtcu - metode - Marija Jerina
2V
• Pomen takega dela - Marija Jerina
2PV
Obveznosti: Aktivna udeležba v programu.
Pogoji: Želja po znanju metodike dela s potencialno nadarjenimi predšolskimi otroki.
Reference: Program še ni bil izvajan, sama sem bila 3 leta izvajalka programa za potencialno nadarjene otroke.
Cena: 128.000,00 SIT
Opombe: 7 let že poteka program za nadarjene predšolske otroke v Domžalah. Priporočam literaturo o nadajenih avtorjev: W.
Nagelj, Zmaga Glogovec, Lay;
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

UČINKOVITI PRISTOPI K OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Preprečevanje, omiljanje in razreševanje vzgojne problematike v delu z otroki s posebnimi potrebami, spoznavanje
pomena osnovnih spretnosti pri razreševanju problematike dela na nenasilen način, pomena in poti za ustvarjanje pogojev za
zadovoljevanje lastnih potreb in potreb otrok s posebnimi potrebami, urjenje v izvajanju metod, tehnik preventivnega in
intervetnega delovanja ob neželenih oblikah vedenja, postavljanja pravil, omejitev in vzpostavljanja spoštljivega odnosa in
pomoči samemu sebi.
Predavatelji in teme:
• teoretična izhodišča za delo z otroki s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc
1, P
• izboljšanje kvalitete svojega dela in življenja v namene ustvarjanja pogojev za nenasilno komunikacijo z otroki s
1, D
posebnostmi - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• strategije identifikacije otrok s posebnostmi brez nevarnosti za stigmatizacijo - mag. Darija Žgavc
2, ED
• preventivno delovanje in ustvarjanje ugodnega vzdušja v skupini - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
• metode in tehnike interventnega delovanja v primerih izkazovanja neželenih oblik vedenja - mag. Darija Žgavc,
2, D
Rajmund Jug
• obravnava praktičnega primera - mag. Darija Žgavc
2, D
• strategije pristopov k staršem otrok s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
• kako ohraniti samospoštovanje, spoštovanje otroka s posebnostmi in lastno avtoriteto v postavljanju pravil,
2, D
omejitev in spoštljivega odnosa do sovrstnikov in odraslih - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• praktični primeri obvladovanja sebe v odnosu do otroka s posebnostmi - mag. Darija Žgavc
2, D
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
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Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

FENOMEN HIPERPROTEKTIVNE VZGOJE PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. SIMONA ROGIČ OŽEK;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: PREDSTAVITI FENOMEN HIPERPROTEKTIVNE VZGOJE IN NJENIH POSLEDIC ZA SOCIALNO VKLJUČEVANJE IN
AKTIVNO PARTICIPACIJO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.
Predavatelji in teme:
• PROBLEM SOCIALNEGA IZKLJUČEVANJA IN AKTIVNE PARTICIPACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
0,5P
- NATAŠA MARTINJAK, univ.dipl.soc.ped.
• KAKO SE IZOGNITI HIPERPROTEKTIVNOSTI PRI VZGOJI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - Mag.
1P
SIMONA ROGIČ OŽEK, univ.dipl.soc.ped.
• KAKO SE IZOGNITI HIPERPROTEKTIVNOSTI PRI VZGOJI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - NATAŠA
1D
MARTINJAK, univ.dipl.soc.ped.
• VPRAŠANJE LEGITIMNOSTI VZGOJE - Mag. SIMONA ROGIČ OŽEK, univ.dipl.soc.ped.
0,5D
• VPRAŠANJE LEGITIMNOSTI VZGOJE - NATAŠA MARTINJAK, univ.dipl.soc.ped.
0,5D
• HIPERPROTEKTIVNA VZGOJA IN NJEN VPLIV NA RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - NATAŠA
1D
MARTINJAK, univ.dipl.soc.ped.
• HIPERPROTEKTIVNA VZGOJA IN NJEN VPLIV NA RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - Mag.
1P
SIMONA ROGIČ OŽEK, univ.dipl.soc.ped.
• PROBLEM SOCIALNEGA IZKLJUČEVANJA IN AKTIVNE PARTICIPACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
0,5P
- Mag. SIMONA ROGIČ OŽEK, univ.dipl.soc.ped.
• PROCES ZGODNJEGA RAZVOJA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI - NATAŠA MARTINJAK,
0,5P
univ.dipl.soc.ped.
• PROCES ZGODNJEGA RAZVOJA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI - Mag. SIMONA ROGIČ OŽEK,
0,5P
univ.dipl.soc.ped.
• POMEN ZGODNJEGA UČENJA ZA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI - Mag. SIMONA ROGIČ OŽEK,
0,5D
univ.dipl.soc.ped.
• POMEN ZGODNJEGA UČENJA ZA OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI - NATAŠA MARTINJAK,
0,5D
univ.dipl.soc.ped.
Reference: VEČELETNE IZKUŠNJE PRI DELU Z OTROCI IN MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI. VODENJE
ŠTUDIJSKE SKUPINE. IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ - SEMINARJEV.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

STROKOVNA POMOČ VZGOJITELJEM PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH OTROK
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: PRIDOBITEV CELOSTNEGA VPOGLEDA V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE GIBALNO OVIRANIH OTROK
SEZNANITEV Z VPLIVOM PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI OTROKA NA RAZVOJ SEZNANITEV Z RAZLIČNIMI OBOLENJI
IN IZ TEGA IZHAJAJOČE PRILAGODITVE V VVZ SEZNANITEV Z MOŽNOSTMI VKLJUČITVE RAZLIČNIH ZUNANJIH
STROKOVNIH DELAVCEV (MOBILNA SLUŽBA ZUIM KAMNIK)
Predavatelji in teme:
• GIBALNO OVIRAN OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU - MATEJ PELJHAN,spec.klin.psih.
2P
• DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI - ANDREJA VOUK,abs.def.
2D
• NAVAJANJE NA SAMOSTOJNO HRANJENJE - MARINA KOSMATIN. dipl.def.-logoped
2D
• PREDSTAVITEV NAJPOGOSTEJŠIH OBLIK OBOLENJ - mag.DIANNE JONES,spec.ped.
1P
• NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST - IRENA KERŠIČ RAMŠAK,dipl.med.ses.
1D
Pogoji: PRIMERNO VELIK PROSTOR Z AVD OPREMO
Reference: VEČLETNE IZKUŠNJE PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH OTROK VEČLETNE IZKUŠNJE PRI
IZVAJANJU DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM V VVZ 10 L. KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV IN SPREMLJEVALCEV
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: TEME IZOBRAŽEVANJA SO PRIMERNE TUDI ZA SPREMLJEVALCE GIBALNO OVIRANIH OTROK
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.01.01. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu.

VZGOJA OTROK S POSEBNIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI V VRTCU
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14011
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznanjanje z nujnostjo celostne obravnave otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Predavatelji in teme:
• Nujnost sprejetosti drugačnega otroka - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Celostna obravnava razvojno motenih otrok - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Kako osmisliti življenje v družini z razvojno motenim otrokom - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Ali je vzgoja otrok s posebnimi potrebami drugačna - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Delo s starši - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Vzgoja otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI V OŠ
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, VINARSKA 6, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marta Grobovšek;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: značilnosti gluhih in naglušnih učencev okvara sluha seznanitev s tehničnimi pripomočki (slušni aparati, polžev vsadek,
FM sistem) komunikacija prilagajanje pouka
Predavatelji in teme:
• Razvoj poslušanja - Nada Hernja, prof. def.
2 P, D
• Tehnični pripomočki - Milan Brumec, univ. dipl. ing. elektr.
2 P, D
• Značilnosti gluhih in naglušnih otrok - Alenka Werdonig, univ. dipl. psih.
2 P, D
• Gluhi in naglušni v OŠ - Diana Ropert, prof. def.
2 P, D
Obveznosti: seminarska naloga: Moj učenec. Pričakovanja..Program dela
Reference: izvedba 2 programov SSS na temo: otrok s polževim vsadkom v integraciji.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI
POTREBAMI
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRE VATOVEC STRUNJAN, Strunjan 140, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Deana Lozar - Sömen, specialni pedagog, mobilna specialno pedagoška služba;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: 1. Mobilni specialni pedagog v OŠ 2. Zakonska osnova postopka usmeritve otrok s posebnimi potrebami in vloga
posameznih strokovnih delavcev pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. 3. Oblikovanje individualiziranega programa 4. Opis
najpogostejših težav in napotki učiteljem pri premagovanju le teh: . značilnosti v psihičnem razvoju otroka s posebnimi
potrebami, . disleksija, težave branja in pisanja, . težave pri matematiki, . metakognicija v učnem procesu, . pozornost,
koncentracija
Predavatelji in teme:
• Zakonska osnova postopka usmeritve otrok s posebnimi potrebami in vloga posameznih strokovnih delavcev pri
1P
izvajanju dodatne strokovne pomoči - Deana Lozar - Šömen
• Disleksija, težave branja in pisanja - Sandra Turk - Haskič
1P
• Metakognicija v učnem procesu - Marko Strle
1P
• Pozornost, koncentracija - Barbara Cuban - Draščič
1P
• Težave pri matematiki - Ingrid Babič - Podržaj
1P
• Značilnosti v psihičnem razvoju otroka s posebnimi potrebami - Miro Vičič
1P
• Oblikovanje individualiziranega programa - Deana Lozar - Šömen
1P
• Mobilni specialni pedagog v OŠ - Deana Lozar - Šömen
1P
Reference: Posamezne vsebine so bile predstavljene na študijskih skupinah mobilnih specialnih pedagogov.
Cena: 130.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za OŠ
Nekaj v pomoč učiteljem, Ljubljana, SC, 2004 http://www2.arnes.si/~sspmvici/branje.html
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

KAKO OSNOVNA ŠOLA PRIPRAVI IN IZVAJA\"PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO
CENTERKONTURA D.O.O., LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 38, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13030
Št. točk: 0,5
Koordinator: Branko Lampret;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Na seminarju bomo poleg nove zakonodaje in koncepcije podrobno predstavili in spregovorili o programu s prilagojenim
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izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Seminar bo kombiniran od predavanja do delavnice z aktivno vlogo udeležencev.
Namen seminarja je prispevati k usposabljanju pedagoških in drugih strokovnih delavcev osnovnih šol za sprejem tistih otrok s
posebnimi potrebami, ki bodo uspešni le ob največji pomoči in prilagoditvah, ki jih bodo zmogle osnovne šole.
Predavatelji in teme:
• Nova koncepcija vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Integracija otrok s posebnimi potrebami - za in proti - dr. Božidar Opara
1D
• Izdelava prilagoditev programa vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
2D
• Instrumenti za evalvacijo individualiziranih programov - dr. Božidar Opara
1P
• Izdelava instrumenta za evalvacijo - dr. Božidar Opara
1D
• Individualizirani vzgojno izobraževalni program za otroke s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Kaj so programi vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - dr. Božidar
1P
Opara
Obveznosti: udeležba na delavnici
Reference: V šolskem letu 2003/2004 smo seminar 9x ponovili.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

VSAK OTROK JE DRUGAČEN
OSNOVNA ŠOLA LITIJA, CESTA KOMANDANTA STANETA 2, 1270 Litija
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 05005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marjeta Mlakar Agrež, specialna pedagoginja, svetovalka, vodja projektov;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Opredeliti vlogo učitelja v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami, poudariti pomen njegovega dela za
napredek otroka, opisati postopke od težav do ustrezneodločbe in spoznati osnovne tehnike odpravljanja težav in motenj.
Predavatelji in teme:
• Bogastvo različnosti - Gabrijela Hauptman, MSc
2P
• Učitelj ve o otroku največ - Marjeta Mlakar Agrež
2P, D
• Razrednik in učitelj v postopku usmerjanja - Nataša Zupan, univ. dipl. soc. del.
2P, D
• Tehnike odpravljanja težav in motenj - Alenka Vidgaj,prof., Marjeta Mlakar Agrež
2P, D
Obveznosti: Seminarska naloga v dogovoru spredavateljicami. Mentorici: G. Hauptman, MSc, M. Mlakar Agrež.
Pogoji: Želja po boljšem delu z učenci s posebnimi potrebami, do trideset udeležencev.
Reference: Predavanje in delavnica v OŠ Litija in na podružničnih šolah, predavanje v VVZ Litija, predavanje na defektoloških
dnevih, Rogla 2003, 2004.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: marjeta.mlakar-agrez@guest.arnes.si, www.o-litija.lj.edus.si Gradivo bodo prejeli udeleženci na seminarju.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

SPREMINJANJE IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA INTEGRACIJO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V
ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov:irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: seznanitev s tistimi dejavniki, ki so najbolj pomembni za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami; spoznati
obstoječo zakonodajo na tem področju; spoznati značilnosti oddelka, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami; seznaniti se z
vlogo učitelja pri prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami; spoznavanje značilnosti inkluzivnega oddelka, sodelovanje
strokovnjakov v timu in njihova pooblastila, sodelovanje z družinami;
Predavatelji in teme:
• Senzibilizacija učitelja za delo z otroki s posebnimi potrebami - mag. Jelena Vidmar
4P,D
• Razumevanje pojmov: integracija, inkluzija, vključevanje - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Zakonodaja in vključevanje - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Odkrivanje otrok s posebnimi potrebami - Fanika Balič
2P,D
• Razred, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami - Fanika Balič
2P,D
• Timsko delo - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Delo z družino - mag. Jelena Vidmar
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo dobili smernice za pripravo individualiziranega programa dela. Teoretično in praktično se bodo seznanili
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s pomenom timskega sodelovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami, z zakonskimi podlagami, vzorcem programa ter
modelom njegove priprave in izvajanja.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev pojma individualizacija - Jasna Ignjatič
1P
• Delo z otroki s posebnimi potrebami, timsko sodelovanje - Jasna Ignjatič
1P
• Kako pripravimo individualiziran vzgojno izobraževani program (ugotavljanje inicialnega stanja, ocenjevalni profil,
6 V, D
globalna ocena, individualiziran program in načrt, evalvacija...) - Jasna Ignjatič, Boža Antončič
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnici.
Reference: 7 izvedb programa na temo \\\"individualiziran program dela\\\".
Cena: 146.000,00 SIT
Opombe: Program lahko izvedemo v dveh delih.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

DELO Z NEMIRNIMI IN NEPOZORNIMI OTROCI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03005
Koordinator: Suzana Žunko Vogrinc, prof. defektologije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Razumevanje, identifikacija in tretman motenj; komorbidnost, pomen zdravil.
Predavatelji in teme:
• Možnosti pomoči med poukom in izven pouka - Suzana Žunko Vogrinc
• Možnosti pomoči med poukom in izven pouka - Nada Topolovec
Obveznosti: Aplikacija spoznanj v praksi.
Reference: Seminar je bil že enkrat izveden v letu 2003/04.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: E-mail: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si; spletna stran: www.svet-center-mb.si

Št. točk: 1

4 P, 6V
2 P, 4V

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

POMOČ UČENCEM Z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA (MBP)
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03005
Koordinator: Nada Topolovec, prof., spec. šol. ped.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Nudenje ustrezne pomoči s povdarkom na vsebini, ferkvenci in posebnih problemih.
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje, izvajanje in evalvacija specifične učne pomoči - Nada Topolovec
• Fonološki deficit in pristop - dr. Srečko Soršak
Obveznosti: Sprotna aplikacija spoznanj v praksi.
Reference: Program je bil že petkrat izveden za učitelje in svetovalne delavce osnovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: E-mail: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si; splet. stran: www.svet-center-mb.si

Št. točk: 1

4 P, 8 V
4P

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

BRALNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Milena Košak Babuder, prof.def. ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Okvirno predstaviti učiteljem razredne in predmetne stopnje ter drugim pedagoškim delavcem vzroke in možnosti pomoči
pri bralnih težavah in specifičnih motnjah branja in tudi pisanja učencev. Predstavljene bodo tudi najpomembnejše strategije
razumevanja in učenja za učence s težavami pri branju.
Predavatelji in teme:
• Vzroki bralnih težav in specifičnih motenj branja - Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.
2P
• Specifične težave pri branju in pisanju - Mag. Milena Košak Babuder, prof.def.
1P
• Vpliv bralnih težav na motivacijo za učenje - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
1P
• Prepoznavanje in pomoč pri bralnih težavah na razredni stopnji - Mag. Milena Košak Babuder, prof.ped.
2 P,D
• Težave pri razumevanju besedil in učenju in možnosti pomoči v razredu - predmetna stopnja - Mag. Ana
2 P,D
Gradišar, prof.ped.
• Predstavitev primerov učencev s težavami pri branju - Mag. Ana Gradišar, mag. Milena Košak Babuder
2D
Obveznosti: Aktivna udeležba pri vseh oblikah seminarja.
Reference: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem na šoli.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: milena.kosak-babuder@guest.arnes.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

UČENCI S PRIMANJKLJAJI UČENJA V RAZREDU
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Milena Košak Babuder, prof.def.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar seznanja učitelje z značilnostmi učencev, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja in z možnostmi
pomoči oz. prilagoditev v razredu. Učitelju ponuja tudi smernice za sodelovanje v individualiziranih programih.
Predavatelji in teme:
• Skupine otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja - Mag. Milena Košak Babuder, prof.def.
2P
• Smernice za oblikovanje individualiziranih programov - Mag. Suzana Pulec, prof.def.
3 P,V
• Specifične učne težave pri branju, pisanju in matematiki - razredna stopnja - Mag. Milena Košak Babuder,
2 V, D
prof.def.
• Specifične učne težave na predmetni stopnji - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
2P
• Prikaz primerov - Mag. Milena Košak Babuder, mag. Ana Gradišar
2D
• Težave pri razumevanju informacij in možnosti pomoči - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
2 V, D
• Prepoznavanje in korekcija težav pri branju, pisanju in matematiki - Mag. Milena Košak Babuder, prof.def.
2D
• Nemirni otrok:prepoznavanje v šoli, vedenje, pozornost, medsebojni odnosi, učenje - Mag. Suzana Pulec,
2 P, V
prof.def.
• Psihološki vidiki (kognitivne značilnosti) otrok s primanjkljaji - Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.
3P
Obveznosti: Aktivna udeležba pri vseh oblikah seminarja
Reference: Predavateljice se praktično in teoretično ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami pri svojem delu in v komisiji za
usmerjanje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: milena.kosak-babuder@guest.arnes.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

UČENCI S SPECIFIČNIMI PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU GOVORA IN JEZIKA
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Marinka Grobler, prof.def., log.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati značilnosti otrok s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji. Spoznati vpliv jezikovnih motenj na branje in pisanje ter
učenje. Udeleženci se bodo seznanili z sodobnimi pristopi, načini obravnave in pomoči učencem s specifičnimi težavami na
področju jezika, branja in pisanja kot tudi učenja.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje specifičnih jezikovnih primanjkljajev. Pristopi in načini pomoči - Mag. Marinka Grobler, prof.def.,
6 P,V
log.
• Vpliv jezikovnih motenj na uspešnost branja in pisanja. Motnje fonološkega zavedanja in težave pri učenju branja,
4 P, V
pravopisa in aritmetike - Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.
• Vpliv spretnosti branja na učenje. Diagnostika in korekcija bralnih motenj - Černe Tanja, prof.def.
6 P, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja
Reference: Enkrat izveden program za učitelje. Predavateljice se praktično in teoretično ukvarjajo s specifičnimi primanjkljaji na
področju jezika in učenja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail naslov koordinatorice: marinka.grobler@guest.arnes.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

UČENCI Z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci naj bi skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o motnjah branja in pisanja, o klinčni sliki in etiologiji
obstoječih motenj in o možnostih pravilne detekcije. Spoznali naj bi se z rizičnimi dejavniki in z načini, kako preprečiti razvoj
sekundarne motenosti. Skozi delavnice naj bi se spoznali tudi z načini korigiranja motenj.
Predavatelji in teme:
• Primarna simptomatika MBP - dr. Maks Tušak
4P
• Sekundarna simptomatika - dr. Robert Masten
2 P, D
• Terciarna simptomatika - dr. Robert Masten
3 P, D
• Identifikacija učencev z MBP - dr. Maks Tušak
4 P, D
• Pomoč pri odpravljanju težav, programi in vaje - Maksimiljana Tušak
3D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.
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UČINKOVITI PRISTOPI K UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Preprečevanje, omiljanje in razreševanje vzgojne problematike v delu z učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli,
osvajanje metod, tehnik in strategij preventivnega in interventnega delovanja, iskanje praktičnih poti iz zagat v komunikaciji in
ravnanju z učenci s posebnimi potrebami, osvajanje pristopov za spreminjanje že skaljenih odnosov in odpiranje možnosti za
vzpostavljanje novih, drugačnih načinov razreševanja s prehodom iz ?trde? na ?mehko? komunikacijo.
Predavatelji in teme:
• jaz v odnosu do učenca s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc
1, P
• urjenje v zaznavanju težav učenca s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc
2, D
• načini diskretnega pridobivanja podatkov o učenčevih posebnosti brez nevarnosti za stigmatizacijo - mag. Darija
2, ED
Žgavc
• preventivno in interventno delovanje v odnosih z učencem s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc, Rajmund
2, D
Jug
• bistvene sestavine individualnega pristopa k učencu s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
• obravnava praktičnega primera - mag. Darija Žgavc
2, D
• strategije pristopov k staršem učencev s posebnimi potrebami - mag. Darija Žgavc
1, P
• trda, mehka - komunikacija, aktivno, pasivno poslušanje, prednosti in pomanjkljivosti - mag. Darija Žgavc,
2, D
Rajmund Jug
• praktični primeri nujnosti upoštevanja zadovoljitve lastnih potreb ob potrebah oseb iz pedagoškega okolja - mag.
2, D
Darija Žgavc
Obveznosti: Posebne obveznosti niso predvidene.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI V OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Darinka Ložar, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana, 01 2411 956, darinka.lozar@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učencem zagotoviti optimalni osebnostni in duševni razvoj.
Predavatelji in teme:
• Učenci z učnimi težavami - Darinka Ložar
• Socialna integracija - Darinka Ložar
• Nemirni učenci - Darinka Ložar
• Učenci z motnjo branja in pisanja - Darinka Ložar
• Učenci z učnimi težavami pri matematiki - Darinka Ložar
Reference:
Cena: 92.811,00 SIT

Št. točk: 0,5

2 P, D
1P
1P
2 P, D
2 P, D

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

USPOSABLJANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V OSNOVNIH ŠOLAH ZA DELO Z UČENCI S POSEBNIMI
POTREBAMI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Franci M. Kolenec, tel.: 01 2411 964, ZRSŠ, Privoz 11, Ljubljana, franci.kolenec@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznanitev strokovnih delavcev s posamezno vrsto motenj oziroma ovire. Izvajanje prilagojenega programa, metod in
oblik dela z integriranim učencem ter specialnimi didaktičnimi pripomočki. Priprava individualiziranega programa za
integriranega (usmerjenega) učenca. Seznanitev z zakonodajo, ki ureja področje izobraževanja učencev s posebnimi
potrebami.
Predavatelji in teme:
• Zakonodaja na področju VIZ O PP; Inidivdualizirani program - mag. Franci M.Kolenec
7 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za slepe in slabovidne dijake - Stane Florjančič
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno ovirane dijake - Morel-Bera Isabell
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolne dijake - Tanja Bečan, Lidija Vaupotič
1P
• Prilagojeno izvajanje programa za dijake z motnjami vedenja in osebnosti - Franci Ravnikar, Anton Krajnčan
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za slepe in slabovidne dijake - Alenka Levec, Alenka Werdonig
2 P, D
Obveznosti: Da imajo oziroma bodo dobili učenca s posebnimi potrebami.
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Reference: Program se je že izvajal za vzgojitelje v dijaškem domu, 24 urni seminar.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

SEMINAR ZA UČITELJE ZA DELO S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM OTROKOM
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09006
Št. točk: 1
Koordinator: Branka Terpin;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznanitev učiteljev v inkluziji za delo s slepim oz. slabovidnim otrokom.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev 1 P, V
• Simulacija slepote in slabovidnosti - Branka Terpin, Stane Florjančič
2D
• Psihološke značilnosti slepih in slabovidnih otrok - Katarina Šimnic
2 P, V
• Specialno usposabljanje - Urška Lah
3D
• Spoznavanje neposrednega dela v razredu - Damjana Oblak
4D
• Pripomočki - Roman Brvar
4D
Obveznosti: Seminarja naj bi se udeležili vsi učitelji v inkluziji.
Pogoji: Prilagojeni pripomočki za slepe in slabovidne.
Reference: Seminar uspešno pripravljamo preko deset let, zadnjih pet let preko Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 130.000,00 SIT
Opombe: Potrebne so vsaj tri ponovitve.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: MARINA KOSMATIN;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA SPORAZUMEVANJE Z OSEBAMI BREZ ORALNEGA GOVORA IN MOŽNOSTMI ZA
ŠOLANJE S PRILAGODITVAMI ZA GIBALNO IN GOVORNO OVIRANE OSEBE Z ENAKOVREDNIM IN NIŽJIM
IZOBRAZBENIM STANDARDOM.
Predavatelji in teme:
• PREDSTAVITEV SISTEMOV NADOMESTNE KOMUNIKACIJE V SVETU - STAŠA GRČA ZIDAR,
1P
univ.dipl.soc.ped.
• PSIHOLOŠKI VIDIKI - MATEJ PELJHAN, spec.klin.psih.
1P
• DELO V SKUPINAH S PREDSTAVITVIJO IN SESTAVLJANJEM RAZLIČNIH TEMATSKIH SKLOPOV V
0,5D
ODVISNOSTI OD RAZLIČNIH DIAGNOZ - MARINA KOSMATIN, univ.dipl.def.logoped
• DELO V SKUPINAH S PREDSTAVITVIJO IN SESTAVLJANJEM RAZLIČNIH TEMATSKIH SKLOPOV V
1D
ODVISNOSTI OD RAZLIČNIH DIAGNOZ - STAŠA GRČA ZIDAR, univ.dipl.soc.ped.
• DELO V SKUPINAH S PREDSTAVITVIJO IN SESTAVLJANJEM RAZLIČNIH TEMATSKIH SKLOPOV V
0,5D
ODVISNOSTI OD RAZLIČNIH DIAGNOZ - STAŠA RENER, viš.fiziot.in delovna terap.
• PREDSTAVITEV DVEH SISTEMOV NADOMESTNE KOMUNIKACIJE V ZUIM KAMNIK - MARINA KOSMATIN,
1P
univ.dipl.def.logoped
• OBLIKOVANJE OSNOVNEGA SLOVARJA V KOMUNIKACIJSKI MAPI TER PRENOS KOMUNIKACIJSKE
1P
MAPE V RAČUNALNIŠKI SISTEM - MARINA KOSMATIN, univ.dipl.def.logoped
• GIBALNA OVIRANOST IN FIZIOTERAPEVTSKI PRISTOP - VERONIKA SLAPAR, viš.fizot.
1P
• UPORABA RAZLIČNIH STIKAL KOT POSEBNA MOŽNOST UPRAVLJANJA PRIPOMOČKA ZA NADOMESTNO
1P
KOMUNIKACIJO - STAŠA RENER, viš.fiziot.in delovna terap.
Reference: VZPOSTAVLJANJE SISTEMA NADOMESTNE KOMUNIKACIJE. VODENJE SEMINARJEV. AKTIVNO
SODELOVANJE NA MEDNARODNIH KONGRESIH.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: TEME IZOBRAŽEVANJA SO PRIMERNE TUDI ZA SPREMLJEVALCE GIBALNO OVIRANIH OTROK.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

STROKOVNA POMOČ UČITELJEM PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH UČENCEV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - PRIDOBITEV CELOSTNEGA UPOGLEDA V IZOBRAŽEVANJE GIBALNO OVIRANEGA UČENCA. - SEZNANITEV Z
VPLIVOM PSIHO-FIZIČNIH SPOSOBNOSTI UČENCA NA UČINKOVITOST, USPEŠNOST PRI ŠOLSKEM DELU. SEZNANITEV Z RAZLIČNIMI OBOLENJI IN IZ TEGA IZHAJAJOČE PRILAGODITVE V ŠOLSKEM PROSTORU. SEZNANITEV Z \\\"DRUGAČNIMI\\\" OBLIKAMI IN METODAMI ŠOLSKEGA DELA. - SEZNANITEV Z MOŽNOSTMI
VKLJUČITVE RAZLIČNIH ZUNANJIH STROKOVNIH DELAVCEV ( MOBILNA SLUŽBA ZUIM KAMNIK)
Predavatelji in teme:
• VPLIV ZDRAVSTVENEGA STANJA UČENCA NA ŠOLSKO DELO IN POTREBNE PRILAGODITVE - mag.
1P
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DIANNE JONES, spec.pediater
• \"DRUGAČNI\" METODIČNO DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA
- NIŽJA STOPNJA - MAJDA HRIBAR, prof.defektologije, mentor
• POMEN INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA IN IZVAJANJE - MATEJ PELJHAN, spec.klin.psih. in MAJDA
HRIBAR, prof.def., mentor
• GIBALNO OVIRANI UČENCI, OD OBIČAJNIH DO POSEBNIH POTREB - MATEJ PELJHAN, spec.klin.psih.
• \"DRUGAČNI\"METODIČNO DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA VIŠJA STOPNJA - STAŠA GRČA ZIDAR,univ.dipl.soc.ped.
• UČNA POMOČ GIBALNO OVIRANEMU UČENCU S PEDAGOŠKEGA VIDIKA - STAŠA GRČA ZIDAR,
univ.dipl.soc.ped. in ISABELLE MOREL BERA, prof.ped.,svetovale
• KONKRETNE OBLIKE POMOČI TIMA MOBILNE SLUŽBE - ISABELLE MOREL BERA,prof.ped.,svetovalec
Pogoji: PRIMERNO VELIK PROSTOR Z AVD TEHNIKO ZA PREDAVANJE IN DVE UČILNICI ZA DELAVNICI
Reference: - VEČLETNE IZKUŠNJE PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OLIRANIH UČENCEV - VEČLETNE IZKUŠNJE PRI
IZVAJANJU DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM V REDNI OŠ - 10 LETNO KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNIH DELAVCEV
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: TEME IZOBRAŽEVANJA SO PRIMERNE TUDI ZA SPREMLJEVALCE GIBALNO OVIRANIH UČENCEV

1P
1D
1P
1P
2D
1P

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.01. Učenci s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

VZGOJA OTROK S POSEBNIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: z nujnostjo celostne obravnave otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Predavatelji in teme:
• Nujnost sprejetosti drugačnega otroka - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Celostna obravnava razvojno motenih otrok - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Kako osmisliti življenje v družini z razvojno motenim otrokom - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Ali je vzgoja otrok s posebnimi potrebami drugačna - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Delo s starši - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Vzgoja otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

UPORABA DOMIŠLJIJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH PO GESTALT PRISTOPU ZA RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Domišljija širi območja našega doživljanja, zato lahko s pomočjo določenih tehnik in s pomočjo domišljije dosežemo večjo
ustvarjalnost. Na seminarju bodo udeleženci spoznali in se naučili osnovnih tehnik uporabe domišljije, ki jih bodo lahko kasneje
uporabili tudi pri delu z otroki in mladostniki.
Predavatelji in teme:
• Domišljija - Lamovec Tanja , dr.psih.
2P
• Delo z domišljijo - kratki uvodni eksperimenti - Lamovec Tanja dr.psih., Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped.
2D
• Tehnike vodene domišljije: orehova lupina v morju, indukcija, svetilnik, dvanajst živali - Lamovec Tanja dr.psih.,
4D
Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped.
• Uporaba domišljije v ustvarjalne namene:desetletne sanje, modra ženska, ustvarjalni otrok - Lamovec Tanja dr.
8D
psih., Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped.
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je bil že nekaj krat izveden.Udeleženci so ga odlično ocenili in dali mnenje, da jim te vsebine koristijo pri
njihovem delu v razredu.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

VRTNICA-FANTAZIJA Z RISBO IN ZAPISOM
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13006
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped.,tel:01 43 36 111, 041 633 762, 041 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 8 (strnjeno)
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Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati in osvojiti tehniko fantazije z namenom, da bi bolje prepoznali otrokovo fantazijo in njegovo čustveno doživljanje.
Predavatelji in teme:
• Fantazija: opredelitev fantazije. Konstruktivna in destruktivna uporaba fantazije. Fantazija pri otrocih. 1P; 1V, N
prof.defektologije Srebrnič Milojka
• Fantazijske vaje - prof.defektologije Srebrnič Milojka
2D
• Uporaba te tehnike pri delu z otroci in mladostniki - prof.defektologije Srebrnič milojka
2P, V
• Risanje vrtnice in pripovedovanje zgodbe - prof.defektologije Srebrnič Milojka
2D
• Uporaba fantazije v gestalt terapiji - prof.defektologije Srebrnič Milojka
1P
• Konstruktivna fantazija kot osnova ustvarjanja - za risanje in pripoved - prof.defektologije Srebrnič Milojka
1D
Obveznosti: Ni posebniih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Predavateljica ima 20 letne izkušnje pri delu z otroki v ambulanti za motnje v razvoju.Program je izkustveno
usmerjen in nam ponuja konkretne tehnike za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI IN Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI V OŠ
MELIOR D.O.O. - ZALOZBA EDUCA, Gradnikove br. 23, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13034
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefan Krapše, zgodovinar in geograf z dolgoletnimi pedag. izkušnjami v OŠ in SŠ ter pri delu z odraslimi (izv. in
koord. sem., konf., delavnic);
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali tako pedagoške definicije, učiteljeve ocene in sodbe za nadarjenen učence, kakor
tudi za učence z učnimi težavami v OŠ. Prikazani bodo modeli in koncepti dela z navedenimi otroci tako pri nas, kot v razvitem
svetu. Predvsem pa je namen seminarja ponuditi oz. poiskati najoptimalnejše načine in vzvode dela z nadarjenimi učenci oz. za
učence z učnimi težavami.
Predavatelji in teme:
• Nadarjeni - kdo so in kakšni so - dr. Ivan Ferbežer
1 P, V
• Sodobni koncepti, programi, posebnosti in modeli dela z nadarjenimi - dr. Ivan Ferbežer
2D
• Otroci z učnimi težavami - kdo so kakšni so - dr. Majda Schmidt
1 P, 1 V
• Sodobni koncepti, programi, posebnosti in načini dela z otroci z učnimi težavami - dr. Majda Schmidt
2D
Obveznosti: Udeleženci bodo izdelali svoj program dela z nadarjenim otrokom oz. z otrokom z učnimi težavami.
Pogoji: Po prijavi bodo udeleženci prejeli seznam priporočane literature, ki jo bo zaželjeno pregledati pred seminarjem.
Reference: Dr. Ivan Ferbežer je uveljavljen mednarodni strokovnjak in predavatelj za nadarjene. Dr. Majda Schmidt pa je ena
najvidnejših slovenskih ekspertov za delo z otroci s posebnimi potrebami.
Cena: 135.000,00 SIT
Opombe: E-mail organizatorja: urednistvo@zalozba-educa.com, Spletna stran: www.zalozba-educa.com
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE V 1. IN 2. TRIADI S POUDARKOM NA ODDELKIH PODALJŠANEGA
BIVANJA
OSNOVNA ŠOLA LITIJA, CESTA KOMANDANTA STANETA 2, 1270 Litija
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 05005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Milena Dimec, slavistka, pedagoginja, nosilka več projektov;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učiti se preko izkušenj, zadovoljiti interese učencev, vključiti starše v opazovanju otrokove nadarjenosti, ponuditi drugačne
oblike dela za spodbujanje nadarjenosti.
Predavatelji in teme:
• Teme predavanj in delavnic: Odkrivanje in delo z nadarjenimi - Gabrijela Hauptman, MSc, Milena Dimec, univ.
4P, D
dipl. ped.
• Črka na črko, beseda na besedo - Milena Dimec
1D
• Filozofsko mitološko raziskovanje za Zofke in Čukce - Filipina Gale Šparemblek, prof.
1D
• Ekskurzije in nadarjeni - Alojzija Boncelj, prof.
1P, D
• Preteklost oživi - Andreja Žbogar Perakis, prof.
1D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge. Mentorici G. Hauptman in M. Dimec
Pogoji: Število udeležencev do trideset.
Reference: Predavanje in delavnice na matični in podružničnih šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Gradivo bodo udeleženci dobili na seminarju. Milena.Dimec@guest.arnes.si, www.o-litija.lj.edus.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI IN Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OŠ
OSNOVNA ŠOLA POLZELA, POLZELA 10 3313 POLZELA, 3313 Polzela
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 05006
Koordinator: Valerija Pukl s sodelavkami Tatjana Kroflič Jožica Steblovnik Mojca Cestnik Alja Bratuša;
Št. ur: 8 (strnjeno)
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Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Vsem članom učiteljskega zbora v osnovni šoli želimo predstaviti odkrivanje nadarjenih učencev pripravo
individualiziranega programa delo z nadarjenimi delo z učitelji in s starši ter organizacija takega dela prepoznavanje učencev z
učnimi težavami načrtovanje didaktičnega pristopa vključevanje specialne pedagoginje delo z učenci prve ravni zahtevnosti pri
nivojskem pouku spodbujanje branja delo z učitelji in s starši za učence z učnimi težavami
Predavatelji in teme:
• Model dela z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami na celotni šoli - ravnateljica Valerija Pukl, univ.
P
dipl. ped.
• Odkrivanje nadarjenih učencev in priprava individualiziranega programa (teoretično in praktično) - svetovalna
P, D
delavka Tatjana Kroflič, univ. dipl. psih.
• Vloga specialne pedagoginje na šoli: prepoznavanje učencev z učnimi težavami, načrtovanje didaktičnega
P, D
pristopa (individualizirani programi) - Jožica Steblovnik, specialna pedagoginja
• Vloga knjižničarke pri učencih s posebnimi potrebami (spodbujanje branja) - Alja Bratuša, višja knjižničarka
D
• Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami pri nivojskem pouku - Mojca Cestnik, prof. slov.
P, D
Obveznosti: Delo v delavnicah
Reference: Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev v okviru ZRSŠ, vodja Tanja Bezić več člankov o nadarjenih in učencih z
učnimi težavami v strokovnih revijah izvajanje seminarjev
Cena: 140.000,00 SIT
Opombe: Seminar ponujamo kolektivom osnovnim šol in je lahko tematska konferenca, namenjena vsem učiteljem. Mišljena je
kot predavanje sodelujočih in delavnica za učitelje.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

RAZVIJANJE BRALNIH SPRETNOSTI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Nada Topolovec, prof., spec. šol. ped.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznavanje razvoja tehnike branja, spodbujanje interesa in motivacije za branje, razumevanje pri branju, prikaz načina
urjenja za povečevanje hitrosti branja, odpravljanje slabih bralnih navad.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje bralnih spretnosti, povečevanje hitrosti branja, razvijanje motivacije za branje, odpravljanje slabih
4 P, 4 V
bralnih navad, povečevanje razumevanja pri branju. - Majda Jarc
• Razvijanje bralnih spretnosti, povečevanje hitrosti branja, razvijanje motivacije za branje, odpravljanje slabih
4 P, 4 V
bralnih navad, povečevanje razumevanja pri branju - Nada Topolovec
Obveznosti: Sprotna aplikacija spoznanj v praksi, prikaz dela v razredu.
Reference: Program je izvajan od leta 1992, izvedenih je bilo preko 30 ponovitev, udeleženi so bili učitelji, svetovalni delavci,
knjižničarji, slavisti.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: E-mail:svetovalni.center-mb@guest.arnes.si; splet. stran:www.svet-center-mb.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI - STRATEŠKO UČENJE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati učne strategije kot element samostojenga učenja pri pomoči učencem z učnimi težavami in razviti spretnosti za
strateško učenje.
Predavatelji in teme:
• Strateško učenje, vloga in vrste učnih strategij - doc. dr. Sonja Pečjak
2P
• Ugotavljanje učnih strategij (instrumenti) - izhodišče za načrtovanje - doc. dr. Sonja Pečjak
6D
• Enostavne in kompleksne učne strategije podprte s primeri iz prakse - doc. dr. Sonja Pečjak
8 P,D
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo posredovani na seminarju.
Pogoji: Učitelji in drugi strokovni delavci (svetovalna služba, psihologi) v osnovnih in srednjih šolah.
Reference: Izvedeni program Pristopi k razvijanju čustvene inteligentnosti v šoli: 2 ponovitvi za učitelje v osnovnih in srednjih
šolah.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Pečjak S., Gradišar A., (2002) Bralne učne strategije.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.02.02. Delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli.

POMEN SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH OBLIK DELA Z NADARJENIMI OSNOVNOŠOLCI IN TISTIMI Z
UČNIMI TEŽAVAMI
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
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Cilji: Prepoznavanje in razlikovanje razlogov učnih težav osnovnošolcev, osvajanje možnosti za odkrivanje in identifikacijo
nadarjenih za posamezna področja, možnosti vplivanja na krepitev močnih področij in učno motivacijo učencev z učnimi
težavami, uporaba novih oblik individualnega in skupinskega dela z nadarjenimi in učenci z učnimi težavami, spremljanje reakcij
na neuspeh zaradi slabo pripravljenih pogojev za razvoj in vpliv le-tega na nadaljni osebnostni razvoj in življenjske usmeritve
otrok.
Predavatelji in teme:
• teoretična izhodišča za delo z nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami - mag. Darija Žgavc
1, P
• odnos med učnimi težavami v otroštvu in kasnejših obdobjih življenja - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
• strategije identifikacije nadarjenih učencev in učencev z učnimi težavami brez nevarnosti za stigmatizacijo - mag.
2, ED
Darija Žgavc
• nove oblike in načini individualnega in skupinskega dela z nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami - mag.
2, D
Darija Žgavc, mag. Sandra Šok
• osvajanje možnosti za odkrivanje in krepitev ter prezentiranje področij nadarjenosti - mag. Darija Žgavc
1, D
• prepoznavanje in ocena problema učne neuspešnosti v šolskem prostoru - mag. Darija Žgavc
2, D
• prikaz čustvenih in vedenjskih odzivov nadarjenih in učencev s težavami na neuspeh - mag. Darija Žgavc,
2, D
Rajmund Jug
• osvajanje metod usposabljanja za razvoj avtosugestivne učne motivacije učencev z učnimi težavami - mag. Darija
2, D
Žgavc, Rajmund Jug
• praktični primeri dela s starši nadarjenih in učencev z učnimi težavami - mag. Darija Žgavc
2, D
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.03.01. Osebe z motnjami v duševnem razvoju pravica do izbire, zagovorništvo, samozagovorništvotema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

SAMOZAGOVORNIŠTVO ZA OSEBE Z ZMERNO IN TEŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Matej Pelicon tel. 01 420 26 16;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: 1 prenos moči od izvajalcev na uporabnike.To pomeni, da se osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
vključujejo v procese odločanja o kvaliteti, načinu, vsebinah,.. svojega življenja, 2. prehod uporabnikov iz pasivne v aktivno
vlogo v vseh aspektih njihovega življenja, 3. usposobiti osebo z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, da je sama svoj
zagovornik.
Predavatelji in teme:
• Opis populacije - mag. Valerija Bužan
2P
• Razumevanje in obravnava oseb z motnjo v duševnem razvoj - mag. Jan Ulaga
2P
• Samozagovorništvo, principi, cilji - Matej Pelicon
2P
• Oblikovanje samozagovorniških skupin in posebnosti dela - Sabina Zupan
1P
• Skupinska dinamika v samozagovorniških skupinah - Matej Pelicon, Skaza Štefana
2D
• Analiza dela v delavnicah - vsi
2S
• Dinamika skupine za samozagovorništvo - Dario Jakovina, Sabina Zupan
2D
• Samozagovorniki se predstavijo - Barbara Hegeduš
2D
• Mednarodne izkušnje - Mojca Turman
1P
Obveznosti: Po dogovoru seminarska naloga
Pogoji: Poznavanje populacije in želja po aktivnem sodelovanju.
Reference: Program je bil izvajan okviru v Kataloga programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in Kataloga za področje socialnega varstva v letih 2001 in 2002.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program bo potekal kot kombinacija predavanj, delavnic in analizo video posnetkov. Aktivno bodo sodelovali tudi
samozagovorniki.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.03.02. Vsebine in oblike dela z mobilne specialno pedagoške službe, ki deluje v organizaciji OŠPP in
zavodov.

POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI NA PODROČJU GOVORA IN JEZIKA
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Marinka Grobler, prof.def., log.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj o načinih pomoči učencem, ki imajo specifične govorno-jezikovne motnje.
Seznanitev z osnovnim in izkustvenim znanjem glede načrtovanja in izvajanja pomoči učencem.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje posebnih potreb učencev s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji. Načini pomoči in določanje
3P
vsebine dela. Izbor didaktičnih pripomočkov. Strategije poučevanja - mag. Marinka Grobler, prof.def., log.
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• Potek in evaluacije strokovne pomoči otrokom s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji - mag. Marinka Grobler,
prof.def., log.
• Izvajanje prilagoditev na področju specifičnih jezikovnih primanjkljajev v razredu - Blažka Strmšnik-Jurček,
prof.def., log.
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: marinka.grobler@guest.arnes.si

1V
4V

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.03.02. Vsebine in oblike dela z mobilne specialno pedagoške službe, ki deluje v organizaciji OŠPP in
zavodov.

MOBILNA SLUŽBA ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: ISABELLE MOREL BERA;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: -POMEN INTERDISCIPLINARNEGA PRISTOPA PRI GIBALNO OVIRANEMU UČENCU -SEZNANITEV Z MOŽNOSTMI
VKLJUČEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV TIMA MOBILNE SLUŽBE. -SEZNANITEV Z MOŽNOSTMI NUDENJA
INDIVIDUALNIH OBRAVNAV UČENCA -SVETOVANJE PRI SESTAVI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA
Predavatelji in teme:
• PREDSTAVITEV KONCEPTA MOBILNE SLUŽBE - ISABELLE MOREL BERA, prof.ped.,svetovalec
1P
• DODATNA STROKOVNA POMOČ GIBALNO OVIRANEMU UČENCU - ANDREJA VOUK,abs.defektologije
2P
• PRILAGOJENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI-SL.J - ALENKA KOŽELJ ŠEFRAN,spec.ped.,svetovalec
1P
• PRILAGOJENE IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI - IRENA LAMOVEC,prof.športne vzgoje,svetovalec
1P
• ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR IN PRILAGODITVE ŠOLSKEGA PROSTORA - MARTINA LENČEK,
2D
delovni terapevt
• PRILAGOJENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI-MA - ANDREJA VOUK,abs.def.
1P
Reference: -VEČLETNE IZKUŠNJE PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH UČENCEV -VEČLETNE IZKUŠNJE PRI
IZVAJANJU DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM -10 LETNO KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.03.03. Privajanje mladostnikov, ki se izobražujejo v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

PRILAGOJENE ŠPORTNE AKTIVNOSTI (MATP) ZA OSEBE Z VEČ MOTNJAMI
CENTER ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK VIPAVA, vojkova 33, 5271 Vipava
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09010
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Erna Žgur Černigoj;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Seznaniti se z elemti MATP-ja (Motor Activities Training Program) in prenos teh elementov v prakso. Predstavljene so
praktične naloge (vaje) in njihove prilagoditve, ki jih lahko uporabljamo za spodbujanje gibalne dejavnosti pri osebah s
kombiniranimi motnjami.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev MATP-ja (teoretične osnove) - Tanja Princes
2P
• Predstavitev populacije za katero je MATP še posebej primeren (omejitve ter prednosti) - mag. Erna Žgur
1P
Černigoj
• Gibalna problematika oseb s kombiniranimi motnjami - mag. Erna Žgur Černigoj
1P
• Ogled videa MATP pri posameznih skupinah in komentar - mag. Erna Žgur Černigoj
1 P, V
• Praktično delo - Sonja Vidmar, Erika Čuk, Tatjana Jerončič Tratnik
3D
Reference: Seminar je bil objavljen v Katalogu za šolsko leto 2003/04 in je imel 1 izpeljavo.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.03.03. Privajanje mladostnikov, ki se izobražujejo v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

VKLJUČEVANJE UČENCEV Z VEČ MOTNJAMI V OSNOVNE ŠOLE
CENTER ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK VIPAVA, vojkova 33, 5271 Vipava
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 09010
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Erna Žgur Černigoj;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Predstavitev problematike otrok s kombiniranimi motnjami, zlasti pri učencih, ki so vključeni v OŠPP oz. zavode - centre.
Povdarek je na pridobivanju osnovnih znanj in strokovnih navodil pri delu učitelja ali vzgojitelja z učencem z več motnjami.
Praktični prikaz celostne obravnave gibalne problematike pri šolskem delu in terapiji ter možnost izmenjave izkušenj.
Predstavitev širše šolske, terapevtske, socialne in gibalne problematike otrok s kombiniranimi motnjami.
Predavatelji in teme:
• Patologija cerebralne paralize in kranio-cerebralne travme, klinična slika - mag. Erna Žgur Černigoj
1P
• Psihološke značilnosti oseb s cerebralno paralizo in njih vključevanje v šolo - prof. dr. Miran Čuk
2P
• Vloga učitelja pri delu z otrokom s kombiniranimi motnjami - mag. Erna Žgur Černigoj
1P
• Primeri ustreznih pristopov učitelja/vzgojitelja pri usposabljanju otrok z različnimi gibalnimi motnjami - mag. Erna
1D
Žgur Černigoj
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• Podporna vloga staršev in drugih (svetovalnih, strokovnih) delavcev - Lilijana Tomažič
• Terapija kot oblika življenja in učenja - Klavdija Krušec
• Učenci s kombiniranimi motnjami v šoli - Sonja Vidmar, Irena Kranjc
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT

1P
1D
1H

UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

DODATNA STROKOVNA POMOČ DIJAKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V SREDNJI ŠOLI
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRE VATOVEC STRUNJAN, Strunjan 140, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Deana Lozar - Šömen, specialni pedagog, mobilna specialno pedagoška služba;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: 1. Zakonska osnova postopka usmeritve otrok s posebnimi potrebami in vloga posameznih strokovnih delavcev pri
izvajanju dodatne strokovne pomoči. 2. Oblikovanje individualiziranega programa 3. Opis najpogostejših težav in napotki
učiteljem pri premagovanju le teh: a. značilnosti v psihičnem razvoju mladostnika s posebnimi potrebami, b. disleksija, težave
branja in pisanja, c. težave pri matematiki, č. metakognicija v učnem procesu, d. pozornost, koncentracija
Predavatelji in teme:
• Zakonska osnova postopka usmeritve otrok s posebnimi potrebami in vloga posameznih strokovnih delavcev pri
1P
izvajanju dodatne strokovne pomoči - Deana Lozar - Šömen
• Značilnosti v psihičnem razvoju mladostnika s posebnimi potrebami - Miro Vičič
1P
• Težave pri matematiki - Ingrid Babič - Podržaj
1P
• Metakognicija v učnem procesu - Marko Strle
1P
• Pozornost, koncentracija - Barbara Cuban - Draščič
1P
• Disleksija, težave branja in pisanja - Sandra Turk - Haskič
1P
• Oblikovanje individualiziranega programa - Deana Lozar - Šömen
2P
Reference: Posamezni elementi so bili predstavljeni na študijskih skupinah mobilnih specialnih pedagogov.
Cena: 130.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za SŠ Nekaj
v pomoč učiteljem, Ljubljana, SC, 2004 http://www2.arnes.si/~sspmvici/branje.html
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

VLOGA IN NALOGE ŠOLE PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
CENTERKONTURA D.O.O., LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 38, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13030
Št. točk: 0,5
Koordinator: Branko Lampret;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Na seminarju bomo poleg nove zakonodaje in koncepcije podrobno predstavili in spregovorili o programu s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Seminar bo kombiniran od predavanja do delavnice z aktivno vlogo udeležencev.
Namen seminarja je prispevati k usposabljanju pedagoških in drugih strokovnih delavcev srednjih šol za sprejem tistik dijakov s
posebnimi potrebami, ki bodo uspešni le ob največji pomoči in prilagoditvah, ki jih bodo zmogle srednje šole.
Predavatelji in teme:
• Nova koncepcija vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Značilnosti dijakov s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Priprava prilagojenega izvajanja izobraževalnega programa - dr. Božidar Opara
2D
• Kaj so programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - dr. Božidar Opara
1P
• Usmerjanje in izdelava individualiziranega programa za dijaka s posebnimi potrebami - dr. Božidar Opara
1P
• Metode in instrumentarij za evalvacijo - dr. Božidar Opara
1D
• Integracija - inkluzija - dr. Božidar Opara
1D
Obveznosti: Udeležba na delavnici
Reference: Seminar bomo predstavili prvič.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

MLADOSTNIKI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasna Božič, spec.psih.svet.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Prepoznavanje in razlikovanje razlogov učne neuspešnosti v srednjih šolah s poudarkom na specifičnih učnih težavah;
možnosti vplivanja na učno motivacijo; uporaba novih pristopov pri posredovanju učnega gradiva; prikaz mladostnikovih reakcij
na neuspeh in posledic neuspeha na nadaljnji osebnostni razvoj.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje specifičnih učnih težav v adolescenci - Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.
2P
• Vpliv težav pri branju in pisanju na učno motivacijo - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
2 P,D
• Čustveni odzivi mladostnikov na učni neuspeh (anksioznost, depresivnost ...) - Nada Hribar, spec.klin.psih.
2P
• Vedenjski odzivi mladostnika na učni neuspeh (nemotiviranost, impulzivnost, opozicionalnost) - Jasna Božič,
2P
spec.psih.svet.
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Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah seminarja.
Reference: Seminar je namenjen profesorjem in svetovalnim delavcem v srednjih šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: jasna.bozic@guest.arnes.si
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

USPOSABLJANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V SREDNJIH ŠOLAH ZA DELO Z DIJAKI S POSEBNIMI
POTREBAMI
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Trtnik Herlec T: 04 2362 260 F: 04 2362 261 E: andrej.herlec@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznati pomen in omogočiti celovito pripravo učiteljskega zbora na vključevanje oseb s posebnimi potrebami ter na delo
z motečimi dijaki
Predavatelji in teme:
• Opredelitev vlog zunanjega strokovnjaka, razrednika, učiteljev, vodstva, šolskega svetovalnega delavca 2 PV
Predavatelji šR in zunanji sodelavci
• Zakonske podlage, priporočila in načela dobre prakse pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju - Predavatelji šR
2PV
in zunanji sodelavci
• Srečanje in pogovor z odraslo osebo s posebnimi potrebami - Predavatelji šR
4PV
Obveznosti: Aktivna izmenjava izkušenj, sodelovanje pri pogovoru z osebo s posebnimi potrebami
Reference: Seminar s sorodnimi vsebinami smo že izvajali (6 izvedb), pripravili smo tudi strokovni posvet
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Priporočljivo je, da udeleženci prinesejo s seboj zapise dogodkov iz razreda, osebne beležke, individualizirane učne
načrte in ipise prilagoditev pouka
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

USPOSABLJANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V SREDNJIH ŠOLAH ZA DELO Z DIJAKI S POSEBNIMI
POTREBAMI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Franci M. Kolenec, ZRSŠ, Privoz 11, Ljubljana, tel.: 01 2411 964, franci.kolenec@zrss.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznanitev strokovnih delavcev s posamezno vrsto motenj oziroma ovire. Izvajanje prilagojenega programa, metod in
oblik dela z integriranim dijakom ter specialnimi didaktičnimi pripomočki. Priprava individualiziranega programa za integriranega
( usmerjenega) dijaka. Seznanitev z zakonodajo, ki ureja področje izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Zakonodaja na področju VIZ O PP; Inidivdualizirani program - mag. Franci M. Kolenec
7 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za slepe in slabovidne dijake - Mirjam Hafner
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami - Alenka
2 P, D
Levec
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno ovirane dijake - Staša Markovič
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za dijake z motnjami vedenja in osebnosti - Jože Horvat
2 P, D
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolne dijake - mag. Tanja Bečan
1P
Reference: Program se že izvaja za vzgojitelje v dijaškem domu - 24 urni seminar.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

POMOČ UČITELJEM PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 0,5
Koordinator: SAŠA MARKOVIČ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: *PRIDOBIVANJE VPOGLEDA V IZOBRAŽEVANJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA. *SEZNANITEV Z VPLIVOM
PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI DIJAKA NA UČINKOVITOST, USPEŠNOST PRI ŠOLSKEM DELU. *SEZNANITEV Z
RAZLIČNIMI OBOLENJI IN IZ TEGA IZHAJAJOČE PRILAGODITVE V ŠOLSKEM PROSTORU. *SEZNANITEV Z
\"DRUGAČNIMI\" OBLIKAMI IN METODAMI ŠOLSKEGA DELA. *SEZNANITEV Z MOŽNOSTMI VKLJUČITVE RAZLIČNIH
ZUNANJIH STROKOVNIH DELAVCEV (MOBILNA SLUŽBA ZUIM KAMNIK).
Predavatelji in teme:
• GIBALNO OVIRANI DIJAKI V SREDNJI ŠOLI - DR.DUŠAN RUTAR, univ.dipl.psih.
2P
• PREDSTAVITEV NAJPOGOSTEJŠIH OBLIK OBOLENJ - Mag.DIANNE JONES,dr.med.,spec.pediater
1P
• NAVODILA ZA PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV - SAŠA MARKOVIČ, univ.dipl.soc.
2P
• METODIČNO DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETIH-PODROČJE
1P
EKONOMSKE STROKE - ALENA KOCBEK, univ.dipl.ekonomist
• METODIČNO DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNIH PREDMETIH - GORAN PERŠIN,
1P
univ.dipl.slovenist
• METODIČNO DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI ŠPORTNI VZGOJI - NIKO CANKAR, prof.športne vzgoje
1P
214

UZB – Programi za učiteljske zbore

Pogoji: PRIMERNO VELIK PROSTOR Z AVD TEHNIKO.
Reference: VEČLETNE IZKUŠNJE PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: TEME IZOBRAŽEVANJA SO PRIMERNE TUDI ZA SPREMLJEVALCE GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV.
UZB / 01 Posebne potrebe / 01.05.01. Usposabljanje pedagoških delavcev v srednjih šolah za delo z dijaki s posebnimi potrebami.

VZGOJA OTROK S POSEBNIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI V SREDNJIH ŠOLAH
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznanjanje z nujnostjo celostne obravnave otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Predavatelji in teme:
• Nujnost sprejetosti drugačnega otroka - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Celostna obravnava razvojno motenih otrok - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Kako osmisliti življenje v družini z razvojno motenim otrokom - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Ali je vzgoja otrok s posebnimi potrebami drugačna - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
• Delo s starši - dr. Zdenka Zalokar Divjak
3 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Vzgoja otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

OMOGOČIMO OTROKOM V VRTCU ODGOVORNO VEDENJE - 1. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Program je namenjen izboljšanju odnosov med vzgojitelji in otroki, ustvarjanju prijetne klime v skupini otrok in
obvladovanju vodenja vzgojno zahtevnejših otrok, ki imajo kakršnekoli socializacijske težave in rušijo prijetno počutje ostalih
otrok v skupini. Po seminarju je udeleženec ozaveščen, kako njegovo vedenje vpliva na vedenje otrok; analizira, uporablja in
vrednoti meode in tehnike dela, ki omogočajo odgovorno vedenje otrok.
Predavatelji in teme:
• Osnovne potrebe otrok, ki so gibalo vsakega vedenja - Milena Kejžar
2 P,V
• Motivacija, ki otroke vodi v točno določeno vedenje - Milena Kejžar
2 P,V
• Elementi celostnega vedenja in vzgibi za spremembo vedenja otrok - Milena Kejžar
2 P,V
• Kako s svojim vedenjem spremenimo vedenje otrok - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinkovito oblikovanje pravil vedenja v skupini, da jih spoštujejo vsi otroci - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinkovitost pohvale, nagrade in kazni - Milena Kejžar
2D
• Kaj lahko uporabimo namesto kaznovanja, da nam sledijo tudi vzgojno zahtevnejši otroci - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinki kritike na vedenje otrok - Milena Kejžar
2 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih vzgojnih institucijah za pedagoške delavce v 10 letih
preko 100 krat. Povprečna ocena je bila blizu 6.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Dr. William Glasser: Teorija izbire in ostale njegove knjige. Dodatne informacije na
www.much.si ali na e-naslovu: sasa@much.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE NAPREDKA VZGOJNO ZAHTEVNEJŠIH OTROK V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: odkrivanje vzgojno zahtevnejših otrok v vrtcu; spoznavanje učinkovitih načinov interakcije z vzgojno zahtevnejšimi otroki;
senzibilizacija za upoštevanje različnih potreb otrok;
Predavatelji in teme:
• Značilnosti vzgojno zahtevnejših otrok - Fanika Balič
2P,D
• Manifestacija dimenzij individualnosti v vedenju otrok - mag. Jelena Vidmar, Fanika Balič
8P,D
• Upoštevanje dimenzij individualnosti v interakciji z zahtevnejšimi otroki v vrtcu - mag. Jelena Vidmar, Fanika Balič
6P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
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Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

KAJ MI SPOROČA OTROK
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Ponuditi udeležencem nova praktična znanja in uporabne informacije s področja razumevanja in prepoznavanja otrokovih
osebnostnih lastnosti.
Predavatelji in teme:
• razumevanje otroške risbe - Gregor Hartman
1P,2PV
• Kar otrok ne zna povedati z besedami, pove drugače. - Gregor Hartman,prof.
1P,2V
• Otrokova telesna sporočila - Gregor Hartman,prof.
1P,1V
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Ni pogojev.
Reference: 1 leto v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

SPROSTITVENA VZGOJA V VRTCU IN ŠOLI
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Na seminarju se bodo udeleženci seznanili s smotrnostjo izvajanja sprostitve pri predšolskem otroku. Spoznali bodo
različne tehnike sprostitve s poudarkom na sprostitvah z barvami, oblikami, dihanjem in meditacijskimi vajami za najmlajše.
Posebna pozornost je namenjena prilagojenim sprostitvenim vajam za otroke s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• Zakaj sprostitev v predšolskem obdobju in vpliv na psihofizični razvoj otroka. - Nevenka Janež,univ.dipl.psih.
4P
• Kontrola čustev in tehnika izvedbe. - Nevenka Janež, univ,dipl.psih.
1P,3DV
• Vrste sprostitev(telesni dotik,senzitivizacija,barve, oblike, meditacija) - nevenka Janež, univ.dipl.psih.
4D
• Ustvarjalna uporaba domišljije tekom uzvajanja sprostitve. - Nevenka Janež,univ,dipl.psih.
2P,2D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Do 30 udeležencev na izvedbo.
Reference: 3 leta v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

NEMIREN OTROK
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vsak dan v vrtcih in šolah spremljamo otroke, ki imajo težave pretežno psihosocialnega izvora. Ena najpogostejših je prav
nemirnost in seminar je namenjen obravnavanju vzgojno učinkovitih ravnanj za delo z nemirnim predšolskim otrokom.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev nemirnosti predšolskega otroka - Marija Jerina
3P
• Vzroki za nemirnost pri predšolskem otroku - Marija Jerina
4 P,V
• Najučinkovitejša vzgojna ravnanja za delo s temi otroki - Marija Jerina
4 P,V
• Težave pedagoške in organizacijske narave ob nemirnem otroku - Marija Jerina
2 D,V
• Primeri iz prakse in medsebojna izmenjava ravnanj - Marija Jerina
2V
• Načrtovanje vzgojnega dela za nemirnega otroka in ob njem za druge - Marija Jerina
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Na lis papirja napisan primer ene uspešne metode pri delu s takim otrokom.
Reference: Program je bil že 3x zelo uspešno izpeljan v slovenskih vrtcih.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Seminarj je poleg strokovnim delovkam v vrtcih in šolah namenjen tudi svetovalnim delavkam.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.01. Vzgojno zahtevnejši otroci v vrtcu.

VZGOJNO ZAHTEVNEJŠI OTROCI V VRTCU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Karmen Ferčec, tel.: 04 2012 156, Karmen.Fercec@zrss.si, ZRSŠ, Stritarjeva 8, Kranj ;
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženke seminarja bodo s pomočjo predavanj, pedagoških delavnic in individualnim študijem v praksi pridobile
dodatna strokovna znanja za delo z otroki, ki se ne vedejo vedno v skladu s pričakovanjem odraslih; seznanile se bodo s
pomenom upoštevanja otrokovih potreb, njegove individualnosti in različnosti; prepoznavale bodo varovalne in ogrožujoče
dejavnike otrokovega razvoja.
Predavatelji in teme:
• Simptomatika in delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki v predšolskem obdobju - dr. Sabina Pustišek Bertoncelj
• Zadovoljevanje otrokovih potreb kot varovalni dejavnik razvoja - Karmen Ferčec
• Pojavne oblike agresivnosti v predšolskem obdobju in možni razlogi zanje - Darja Vernig
• Interakcijske vaje kot varovalni dejavnik v razvoju otroka - Urša Stritar
• Življenje predšolskega otroka v družini, kjer vlada odvisnost - Anka Gorše Goli
Reference: Seminar je bil objavljen in izveden v zadnjih 5 šolskih letih. Vedno je bil obiskan in zelo dobro ocenjen.
Cena: 187.078,00 SIT

4P
2P
3P
4P
3P

UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.02. Agresivni otroci v vrtcu.

AGRESIVEN
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vedno več je otrok, ki so v vrtcu agresivni. Vedno več je otrok, nad katerimi se izvaja nasilje. Cilj seminarja je pomagati
strokovnim delavkam, da bodo vedele, kako v vrtcu ravnati z agresivnim otrokom, da bo zagotovoljena vzgojna učinkovitost in
kako pomagati trpinčenemu otroku.
Predavatelji in teme:
• Tako majhen pa že agresiven? - Marija Jerina
1P
• Vzroki za agresivnos v vrtcu - Marija Jerina
2P
• Praktični primeri soočanja v vrtcu - Marija Jerina
3 D,V
• Znaki, po katerih ugotavljamo agresivnost nad otrokom - Marija Jerina
4 P,D
• Najučinkovitejša vzgojna ravnanja za delo s temi otroki - Marija Jerina
5 P,D
• Kaj priporočamo staršem - Marija Jerina
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba na semiranju.
Pogoji: Na list papirja napisan primer uspešnega ravnanja v enem primeru z omenjeno problematiko.
Reference: Imela sem že 4 zelo uspešne izvedbe v slovenskih vrtcih.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Seminar toplo priporočam tistim kolektivom, kjer se z omenjeno problematiko pogosto srečujete, znate ravnati, a bi
želeli svoje znanje še izpopolniti.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.02. Agresivni otroci v vrtcu.

AGRESIVNI OTROCI V VRTCU (16-URNI PROGRAM)
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti udeležence z značilnostmi pojavljanja agresivnosti v vrtcih.Posebna pozornost velja preventivi pred
agresivnostjo in vzgoji zdravih oblik socialno zaželjenega agresivnega vedenja/intrumentalne agresivnosti.Udeleženci se bodo
seznanili z najrazličnejšimi tipičnimi vedenjskimi vzorci tovrstne problematike,spoznali dejavnike nastanka agresivnega vedenja
ter razvojnih značilnosti predšolskega obdobja, pridobili znanja za preventivno delo na področju preprečevanja agresivnih navad
v vrtcu.
Predavatelji in teme:
• Agresivnost - dr. Maks Tušak
4P
• Pojav in vzroki agresivnosti - dr. Maks Tušak
2P
• Prevencija in intervence, spreminjanje smeri in oblike agresivnega vedenja - dr. Maks Tušak
2 P, D
• Konstruktivne in nekonstruktivne oblike agresivnosti - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Razvoj, vzgoja pozitivne agresivnosti - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Nekatere razvojno psihološke značilnosti predšolskega otroka - Manca Faganel
2 P, D
• Merjenje in opazovanje agresivnosti - Manca Faganel
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.02. Agresivni otroci v vrtcu.

AGRESIVNI OTROCI V VRTCU (8-URNI PROGRAM)
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 0,5
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi pojavljanja agresivnosti v vrtcih. Posebna pozornost velja
preventivi pred agresivnostjo in vzgoji zdravih oblik socialno zaželjenega agresivnega vedenja oz. instrumentalne agresivnosti.
Udeleženci naj bi se seznanili z najrazličnejšimi tipičnimi vedenjskimi vzorci tovrstne problematike ter se skozi udeležbo v
delavnicah senzibilirali na omenjeno problematiko.
Predavatelji in teme:
• Pojav in vzroki agresivnosti - dr. Matej Tušak
2P
• Prevencija in intervence, spreminjanje smeri in oblike agresivnega vedenja, vzgoja instrumentalne agresivnosti 3 P, D
dr. Matej Tušak
• Nekatere razvojno psihološke značilnosti predšolskega otroka, vezane na agresivnost - Manca Faganel
2 P, D
• Merjenje in opazovanje agresivnosti - Manca Faganel
1 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.02. Agresivni otroci v vrtcu.

ZAZNAVANJE AGRESIVNIH OBLIK VEDENJA PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Razbijanje mita o predšolskem otroku kot agresivnežu, seznanjanje z znaki izkazovanja agresivnih oblik vedenja in
možnostmi pristopanja, pomen razvijanja ?mehke? komunikacije v nasprotju s ?trdo?, aktivnega in pasivnega poslušanja pri
omiljanju in odpravljanju znakov agresivnega vedenja, osvajanje metod in tehnik za delo s starši otroka, ki izkazuje znake
agresivnega vedenja, spodbujanje oblik dela, ki povečujejo zavedanje odgovornosti odraslih za izkazovanje agresivnih znakov
vedenja.
Predavatelji in teme:
• je predšolski otrok res že agresivnež - da ali ne? - mag. Darija Žgavc
2, P
• znaki izkazovanja agresivnih oblik vedenja večih stopenj - prepoznavanje in možnosti razreševanja - mag. Darija
2, D
Žgavc, Rajmund Jug
• osvajanje \\\"mehke\\\" komunikacije in \\\"aktivnega poslušanja\\\" kot temelja za omiljanje in odpravljanje znakov
2, ED
agresivnega razreševanja nesporazumov - mag. Darija Žgavc
• negotovost in (ne) odločnost vzgojitelja in njegova vprašljiva avtoriteta - lahko pripomore k razvijanju znakov
2, D
agresivnih in nasilnih dejanj. In starši? - mag. Darija Žgavc
• uveljavljanje pravil, omejitev, dogovorov in odgovornosti za storjena dejanja pripomore k omiljanju izkazanih
2, D
agresivnih znakov dejanj - mag. Darija Žgavc
• metode in tehnike za delo s starši predšolskih otrok, ki izkazujejo znake agresivnega vedenja - mag. Darija Žgavc
3, D
• odrasli kot odgovorni subjekti pri spodbujanju, krepitvi in negovanju izkazovanja agresivnih oblik vedenja - mag.
3, D
Darija Žgavc, Rajmund Jug
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.03. Prikriti kurikul v vrtcu.

VPLIV VZOJITELJA NA OSEBNI RAZVOJ OTROK V VRTCU.
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič, prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Reforma šolstva med osnovimi izhodišči v predšolski vzgoji postavlja v ospredje upoštevanje otrokovih osebnih potreb in
značilnosti. Na razvoj le teh pomembno vpliva tudi vzgojitelj s svojim ravnanjem in svojo osebnostjo. Dvodnevna delavnica daje
vzgojitelju znanja o njegovem vplivu na razvoj otroka in o prenosu na otroka za njegov razvoj neugodnih sporočil.
Predavatelji in teme:
• 1. Moj vpliv na oblikovanje otrokove osebnosti , vpliv odnosa, ki ga ponuja vzgojitelj, vpliv vzgojiteljeve osebnosti,
8D
razvoj otrokovega odnosa do sebe in drugih in okolja, demoni se skrivajo v temi - Marija Jezernik, univ.dipl.
psih.,spec. šol. psih.
• 2. Posredovanje navodil, ki vodijo v težave : načini sporočanja, vrste neugodnih sporočil in posledice, ki jih nismo
8D
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hoteli - Marija Jezernik
Obveznosti: Seminarska naloga - Posledice, ki jih nismo hoteli..-opis primera
Pogoji: Posebnih pogojev za udeležbo ni.
Reference: Seminar vodi univ. dipl. psihologinja, spec. za šolsko psihologijo , ki pri svojem poklicnem delu vsakodnevno vodi
delavnice s področja razvoja osebnosti in medosebne odnosov
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Seminar poteka kot intenzivna delavnica zato je zaželjeno, da je tevilo kandidatov omejeno
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.03. Prikriti kurikul v vrtcu.

PRIKRITI KURIKUL V VRTCU
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 0,5
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Usposobiti vzgojiteljske zbore za prepoznavanje elementov prikritega kurikula in njegovega upoštevanja v procesu
vzgojno izobraževalnega dela.
Predavatelji in teme:
• Prikriti kurikulum - kaj, zakaj, kako - doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
3 P,D
• Elementi prikritega kurikula kot pomembni dejavniki celotnega procesa življenja in dela v vrtcu - doc. dr. Jurka
5 P,D
Lepičnik Vodopivec
Obveznosti: Seminarska naloga: Upoštevanje prikritega kurikula pri načrtovanju vzgojno izobraževalnega dela.
Reference: Programa na to temo še nismo izvajali.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Lepičnik Vodopivec, J.: Empatija vzgojiteljic kot element skritega kurikuluma v vrtcu. Sodobna
pedagogika, 2004, let. 5, št. 2, str.140-151. Dodatne informacije na www.much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.03. Prikriti kurikul v vrtcu.

PREPOZNAVANJE DELOVANJA SKRITEGA KURIKULA V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: definiranje pojavnosti prikritega kurikula; prepoznavanje učinkovanja prikritega kurikula; vzpostavljanje prikritega kurikula v
okvir predpisanega;
Predavatelji in teme:
• Pojmovanje in prepoznavanje prikritega kurikula v vrtcu - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Umeščenost prikritega kurikula v doseganje kurikularnih ciljev - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Elementi prikritega kurikula: učno okolje, interakcija, vloga otroka pri učenju, dnevna rutina - Fanika Balič
6P,D
• Vzvodi pojavnosti prikritega kurikula v vrtcu - mag. Sonja Rutar
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.03. Prikriti kurikul v vrtcu.

PRIKRITI KURIKULUM V VRTCU
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Dopolniti znanje o pomenu prikritega kurikula in usmeriti udeležence v iskanje možnosti, katere ovire v izvedbenem
kurikulu, ki pogojujejo prikriti kurikulum, je mogoče odstraniti. Naučiti se organizirati vsakodnevne dejavnosti tako, da se vsak
dan spoštujejo otrokove pravice iz načel Kurikuluma za vrtce (1999). Razumeti povezavo med vsakodnevnimi interakcijami v
oddelku s prikritim kurikulumom.
Predavatelji in teme:
• Prikriti kurikulum v vrtcu in pravice otrok. Izražanje individualnih in skupinskih razlik, večkulturni pristop, ponujene
2P
možnosti in izbira. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Rahljanje in odstranjevanje ovir v praksi vrtca, ki pogojujejo prikriti kurikulum. Ogled videoposnetkov
2D
vsakodnevnih dejavnosti. Analiza: kaj lahko izpustimo, drugače organiziramo, izboljšamo. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Vsakodnevne dejavnosti kot element (prikritega) kurikuluma: organizacija počitka in spanja, prehranjevanja, časa,
2D
dejavnosti ... Analiza vsakodnevnih dejavnosti na videoposnetkih. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Pomen kakovostnih interakcij v vrtcu: vzgojiteljica in pomočnica z otroki; spodbujanje kakovostnih interakcij med
2 P, D
otroki; pomen pravil. - Betka Vrbovšek, MSc,
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Sorodna vsebina je bila predstavljena v okviru drugega seminarja večim kolektivov v vrtcih.
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Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si; http//www.supra.si Literatura bo predstavljena v gradivu za seminar.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Če konflikte blažimo v nedogled, lahko tako postane neobvladljiv.Naučiti se moramo, da se pravočasno soočamo z
njimi;hkrati pa moramo vedeti, kako to storiti, da bomo z rezulati zadovoljni.Zato je namen seminarja spoznati in naučiti se
tehnik in strategij za učinkovito razreševanje konfliktov.
Predavatelji in teme:
• Kaj so konflikti? - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped
2P
• Najpogostejše napake pri reševanju konfliktov - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped
2P
• Faze reševanja konfliktov - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped
1P, 3D
• Kdaj in kako se soočiti s konfliktom? - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped.
2D
• Spretnosti, ki nam omogočajo uspešno reševanje konfliktov - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped
2V
• Prevladujoče strategije reševanje konfliktov - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped
4D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program velikokrat izveden, že nekaj let v Katalogu stalnega strokovnega spoolnjevanja, odlično ocenjen.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV V SKUPINI V VRTCU
AWTS D.O.O., Ulica Nadgoriških Borcev 32, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13029
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Vodopivec AWTS d.o.o. Ulica Nadgoriških borcev 32 1231 Lj-črnuče tel.: 041 897-005 fax.: 01 56 15 205
email: krneki@gajba.net;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: -identificirati konflikte v skupini v vrtcu -spoznati vlogo odraslih in otrok pri reševanju konfliktov -spoznati načine
identificiranja konfliktov -usposobiti se za uporabo različnih strategij reševanja konfliktov.
Predavatelji in teme:
• Ugotavljanje konfliktnih situacij z vidika odzivnosti udeležencev v konfliktu. (2P+4V) Vloga odraslih in otrok v
7P + 9V
procesu reševanja konfliktov. (2P+2V) Strategije reševanja konfliktov (3P+3V - doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Obveznosti: Seminarska naloga Primeri uspešnega reševanja konfliktov Napake odraslih pri reševanju konfliktov
Pogoji: vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice
Reference: Seminar izvaja doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, ki ima večletne izkušnje pri izvajanju delavnic in seminarjev s
podobno tematiko
Cena: 275.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Lepičnik Vodopivec, J. (1996). Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Ljubljana: MiSCh.
Shapiro, D. (1996). Konflikti in komunikacija. Ljubljana. Zavod za odprto
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV V SKUPINI V VRTCU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko/ 01 520 06 73/ www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se seznanijo z vrstami konfliktov v skupini otrok v vrtcu; naučijo se reagirati v konfliktni situaciji in konstruktivno
reševati nastale probleme.
Predavatelji in teme:
• VRSTE KONFLIKTOV - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
2P
• STRATEGIJE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
1 P, 2 V
• USPEŠNO REŠEVANJE KONFLIKTOV - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
1 P, 2 V
Obveznosti: Seminarska naloga na temo reševanja konfliktov.
Reference: Št. izvedenih ponovitev: 2. Ciljna skupina: strokovni delavci v vrtcu.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

OMOGOČIMO OTROKOM V VRTCU ODGOVORNO VEDENJE - 2. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Po seminarju udeleženec pozna sebe kot vodjo; se zaveda pomena pozitivnega vrednotenja sebe in otrok; vodi pogovor v
konfliktni situaciji. Program vključuje veliko dela na konkretnih primerih udeležencev. Vsak udeleženec bo aktivno sodeloval v
primerih iz prakse in tako pridobival neposredne izkušnje za dobro reševanje konfliktnih situacij med otroki. Udeleženci bodo
dobili konkretne praktične izkušnje, kar ima izredno učinkovitost in motivacijsko vrednost za uporabo pridobljenih znanj v praksi.
Predavatelji in teme:
• Vzroki za nastajanje konfliktov - Milena Kejžar
2P
• Kako s svojim vedenjem preprečimo konflikte ali omilimo, če so že nastali - Milena Kejžar
2 P,V
• Reševanje konfliktov na konkretnih primerih udeležencev - Milena Kejžar
1D
• Tehnika vodenja razgovora z otrokom v konfliktni situaciji - Milena Kejžar
2 P,V
• Vrste konfliktov in odgovornost za konflikt - Milena Kejžar
2 P,V
• Prikaz dobro rešenih konfliktov iz prakse - Milena Kejžar
1 P,D
• Kaj dela dober vzgojitelj, da prepreči konflikte v skupini - Milena Kejžar
2D
• Lastnosti dobrega vzgojitelja za preprečevanje konfliktov - Milena Kejžar
2D
• Metode reševanja konfliktov - Milena Kejžar
2 P,D
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Pogoji: Pridobljena znanja iz prvega dela seminarja Omogočimo otrokom v vrtcu odgovorno vedenje.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih vrtcih, OŠ, SŠ in dijaških domovih za pedagoške
delavce v zadnjih 10 letih preko 30-krat. Povprečna ocena programa pa je bila blizu 6.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: knjige dr. Williama Glasserja in njegovih sodelavcev. Dodatne informacije na www.much.si ali
na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

ALI SO MEJE POTREBNE?
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z problematiko postavljanja meja otroku. Kdaj, kje in zakaj so meje potrebne? Kako jih
postaviti in prepoznavati tako pri sebi kot pri drugih. Cilj seminarja je pri slušateljih spodbuditi razmišljanje o pravilih, mejah in
pogojih uspešnega sodelovanja in izgradnji dobrih medosebnih odnosov.
Predavatelji in teme:
• Postavljanje meja v vzgoji in izobraževanju kot pogoj uspešnega sodelovanja. - Gregor Hartman,prof.
4P,2V
• Odgovornost otroka za njegovo ravnanje - Gregor Hartman,prof.
2P,4D
• Kako poskrbim zase? - Gregor Hartman,prof.
4D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Ni pogojev
Reference: 3 leta v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja. 35 predavanja za starše.
Cena: 180.000,00 SIT
Opombe: UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.01.04. Razreševanje konfliktov v skupini v vrtcu.

RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV V VRTCU
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Poglobiti razumevanje konflikta, njegovega nastanka in posledic, razviti sposobnost pravočasnega prepoznavanja
nastajajočih konfliktov in posredovanja vzgojitelja v konfliktnih situacijah ter vzgajati za konstruktivno razreševanje konfliktov.
Predavatelji in teme:
• Kaj je konflikt in kako nastane - Marko Iršič
1P
• Posebnosti konfliktov v vrtcu - Marko Iršič
1D
• Pomen in razvijanje sposobnosti pravočasnega prepoznavanja nastajajočih in potencialnih konfliktov - Marko Iršič
2 P,V
• Posredovanje pri konfliktu med otroci - Marko Iršič
2 P,V
• Vzgoja za konstruktivno obvladovanje konfliktov - Marko Iršič
1D
• Negativne posledice nerazrešenih in pozitivne posledice razrešenih konfliktov - Marko Iršič
1P
Obveznosti: Opis primera razrešenega konflikta
Reference: Programi s tega tematskega sklopa so bili že izvajani za različne ciljne skupine cca. 20 x (odprte skupine, učitelji,
študenti, skavti, podjetja)
Cena: 145.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si; spletne strani: www.rakmo.si; literatura: Iršič, M., 2004, Umetnost
obvladovanja konfliktov (v tisku)
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

INTERAKCIJSKE VAJE PO GESTALT PRISTOPU IN NJIHOVA UPORABA PRI VZGOJNO
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IZOBRAŽEVALNEM DELU
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Matejauniv.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo interakcijske vaje, ki izhajajo iz gestalt pristopa in jih lahko s pridom uporabijo pri delu z učenci z
namenom izboljšanja komunikacije, socialne klime, odnosov med vrstniki, ... Seminar je zasnovan na delavnicah, po načelih
izkustvenega učenja v skupini.
Predavatelji in teme:
• Pomen uporabe interakcijskih dejavnosti v razredu - Ščuka Viljem dr.med.gestalt terapevt
3P
• Interakcijska delavnica\"družina zvečer\" - Ščuka Viljem dr.med.gestalt terapevt
4D
• Interakcijska delavnica\"avantura\" - Ščuka Viljem,dr.med.gestalt terapevt
3D
• Uvodno spoznavanje s pomočjo interakcijskih vaj - Ščuka Viljem,dr.med.gestalt terapevt
1D
• Predstavitev interakcijskih dejavnosti po gestalt pristopu, ozaveščanje lastnega telesa, organov kontakta in
5D
nebesedno sporočanje - Ščuka Viljem,dr.med.gestalt terapevt
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

UČITELJ IN MOTEČ OTROK V RAZREDU
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: SIMONIČ VIDRIH MATEJA, univ.dipl.ped. , tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Namen seminarja je izostriti učiteljevo pozornost za heterogenost in različne vzroke oz.ozadja otrokovega motečega
vedenja v razredu. Učitelj naj bi se naučil prepoznavati in razlikovati različne tipe oziroma vrste motečega vedenja,ki zahtevajo
različno učiteljevo reagiranje. S pomočjo vaj, naj bi se izostril občutek za ustrezno,učinkovito komunikacijo z motečim otrokom
ter se naučil prepoznavati dogajanja in procese pri sebi, ki jih sproža moteč otrok.
Predavatelji in teme:
• Različni tipi motečega otroka glede na vzroke - univ.dipl.psih. Bogdan Žorž
1P,V
• Prepoznavanje in odkrivanje vzrokov motečnosti - univ.dipl.ped.Bogdan Žorž
2P, V
• Kominikacija z motečim otrokom - univ.dipl.psih.Bogdan Žorž
1P,V
• Moteč otrok in vzgojni ukrepi - univ.dipl.psih.Bogdan Žorž
1P,V
• Osebni učiteljev odziv na motečega otroka - univ.dipl.psih.Bogdan Žorž
1P
• MOteč otrok in jasnost postavljanja meja - univ.dipl.psih.Bogdan Žorž
2P, V
Obveznosti: Ni nobenih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je že vrsto let v Katalogu stalnega strokovnega spoponjevanja, z mnogimi izvedbami, tudi za kolektive in
ocenjen z najvišjo oceno.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Glej program na spletni strani: www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

KAKO PRISTOPITI K MOTEČIM UČENCEM
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Prva misel, ki prešine večino učiteljev ko učenec moti pouk je poklicati starše, kar pa ne deluje tako, kot si je zamišljal
učitelj... Udeleženci seminarja bodo s praktičnimi primeri spoznali sistematične in dolgoročne pristope za reševanje disciplinskih
problemov - kaj narediti ko učenec moti pouk.
Predavatelji in teme:
• Kako obvladati napeto situacijo - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P, 2V
• Pogovor z motečim učencem (iskanje rešitve in ne krivca) - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P, 4V
evropsko diplomo
• Kako pripraviti teren za rešitev problema - pripraviti učenca da se umiri in začne delati - Herman Vernik,
2P, 4V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
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UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

NASILJE V ŠOLI
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Vsak učitelj se srečuje tudi s problematičnimi vedenjskimi oblikami učencev, ki se trudijo da bi motili pouk. Kako
obravnavati problematične pripetljaje v šoli, kot je npr. nasilje? Udeleženci bodo spoznali tehnike soočanja z nasiljem,
razreševanja konfliktov oz. nasilja v šoli, ter njihovo vlogo pri tem.
Predavatelji in teme:
• Odkrivanje nasilja - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P
• Vrste nasilja, nasilje v šoli - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
4P
• Tehnike soočanja z nasiljem - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P, 2V
• Nasilje pri otrocih s posebnimi potrebami - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P
• Tehnike razreševanja konfliktov oz. nasilja (verbalna/neverbalna kritika, nagrada in kazen kot zunanja
2V
motivatorja) - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Praktični primeri - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2V
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OBRAVNAVA ZLORABLJENIH OTROK
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Če učenca zlorabljajo, moramo storiti vse, da to prekinemo. Udeleženci seminarja bodo spoznali kako pomagati
zlorabljenemu otroku, da bi se soočil s tem, kar se mu je zgodilo.
Predavatelji in teme:
• Odkrivanje zlorab - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P
• Vrste zlorab (psihološka, spolna, kombinacija obeh) - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko
2P
diplomo
• Obravnava zlorabljenih otrok po teoriji izbire (niso več žrtve tistega kar se je zgodilo...) - Herman Vernik,
2P, 2V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Tehnika svetovanja, ki vključuje razlago teorijo izbire glede tega, kar se je zgodilo in glede tega kako s tem
2P,4V
opraviti - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Kako jih naučiti ponovno zaupati v ljudi in posloviti se od prepričanja, da so žrtve in da so za večno oškodovane 2V
Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

IGRA- USPEŠEN NAČIN SPREJEMANJA DRUGIH IN PREPREČEVANJA NASILNIŠKEGA OBNAŠANJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Zgodnje prepoznavanje nasilniškega vedenja in vzrokov zanj; vživljanje v povzročitelje in žrtve nasilja ob igranju vlog ter
opisovanje počutja obeh; razvijanje spretnosti in pridobivanje potrebnega znanja in veščin za izvajanje iger; vzpostavljanje
ugodnega ozračja v skupini.
Predavatelji in teme:
• Otrokovo obnašanje pogojujejo dednostne zasnove, okolje in lastna aktivnost. - Irma Veljič
1 P,V
• Pomen konfliktov za otrokov razvoj. - Irma Veljič
1 P,V
• Družinska klima in pojavnost nasilja pri otroku. - Irma Veljič
2 P,V
• Pomen šole za oblikovanje prijateljskih odnosov. - Irma Veljič
2 P,V
• Prepoznavanje lastnosti povzročitelja in žrtev nasilja - Irma veljič
1 P,V
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• Igra kot sredstvo za vzpostavljanje in doživljanje spodbdunih odnosov. - Irma Veljič
• Vrste iger. - Irma Veljič
Pogoji: Aktivna udeležba v pedagoški delavnici.
Reference: Seminar je bil realiziran v 8-ih osnovnih šolah in vrtcu.
Cena: 299.000,00 SIT

4 PV,
5 P,V

UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

RAZVIJANJE POZITIVNE SAMOPODOBE UČENCEV
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ogledali si bomo različne vidike samopodobe in njenega oblikovanja. Spoznali bomo, kako samopodoba vpliva na naše
mišljenje in ravnanje. Ugotavljali bomo, kako lahko pomagamo sebi in učencem izboljšati podobo o sebi, da bi bili bolj zadovljni
s samimi seboj in s svojimi dosežki. Seminar je zelo praktično naravnan in temelji na nevrolingvističnem programiranju.
Predavatelji in teme:
• Samopodoba in njena struktura - Saša Klemenčič
2 P,V
• Samopodoba skozi razvojna obdobja in glede na spol - Saša Klemenčič
2 P,V
• Pozitivna in negativna samopodoba ter kako ju prepoznamo. - Saša Klemenčič
2 P,V
• Samopodoba in učni uspeh - Saša Klemenčič
2 P,V
• Pristopi in delavnice za razvijanje pozitivne in stabilne samopodobe. - Saša Klemenčič
8 P,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

KAKO SE SOOČITI Z NASILJEM V ŠOLI?
I2 D.O.O., LJUBLJANA, KOPRSKA ULICA 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13017
Št. točk: 1
Koordinator: Karmen Peternelj;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Pridobivanje znanj, veščin in spreminjanje stališč (avtorefleksija) do problematike nasilja in nenasilnega reševanja
konfliktov v šolah.
Predavatelji in teme:
• § Avtorefleksija do odnosa do nasilja. - Doroteja Lešnik Mugnaioni
2P
• § Strategija nične tolerance do nasilja. - Doroteja Lešnik Mugnaioni
2 P, V
• § Nasilje nad otroki v družini: zakonitosti, dinamika, posledice, vloga šole in njene pristojnosti. - Doroteja Lešnik
3 P, V
Mugnaioni, Nataša Vanček
• § Spolno nasilje nad otroki: zakonitosti, dinamika, posledice, vloga šole in njene pristojnosti. - Doroteja Lešnik
3 P, V
Mugnaioni, Nataša Vanček
• § Preventivne dejavnosti in obravnava vrstniškega naslija. Nasilje nad otroki v družini: zakonitosti, dinamika,
3 P, V, D
posledice, vloga šole in njene pristojnosti. - Nataša Vanček, Tatjana Verbnik Dobnikar
• § Praktične vaje in primeri dobre prakseobravnave nasilja in preventivnih dejavnosti ter nenasilnega reševanja
3 P, V, D
konfliktov v šoli - Doroteja Lešnik Mugnaioni, Nataša Vanček
Reference: Seminar iz kataloga in s tem naslovom izvajamo že 3 leta. Program je namenjen učiteljicam in učiteljem, šolskim
svetovalnim delavcem in vodstvom šol.
Cena: 285.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

STRES IN DELO Z UČENCI Z NIZKO SAMOPODOBO
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 1
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo povezali svoje znanje ter spoznali kako stres zavira sodelovanje v učnovzgojnem procesu in kako
aktiviranje notranjih virov moči vzpodbusi sodelovanje in aktivno delo v še tako zahtevnih situacijah. Naučili se bodo kako
prepoznati različna čustvena stanja učencev, staršev in sodelavcev, ter kako se utrezno odzivati nanja.Spoznali bodo nekaj
strategij za uspešno vodenje učencev z nizko samopodobo.
Predavatelji in teme:
• Stres in pregorelost. Aktiviranje notranjih virov moči. Postavljanje mej, Posredovanje v konfliktih.Pozitivna
10- P,V 6življenska naravnanost - komunikacija zmagam - zmagaš. - Erika Sonjak, svetnica, mag. Vesna Lujinovič, Karla
D
Mithans, svetovalka
Obveznosti: Studij primera - seminarska naloga
Reference: Seminar je že bil dvakrat izvajan: OŠ Koroški jeklarji, Ravne na koroškem in OŠ Črna na Koroškem. Seminar je bil
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zelo visoko ocenjen s strani udeležencev seminarja.
Cena: 285.000,00 SIT
Opombe: Delovno gradivo in literaturo dobijo udeleženci na seminarju.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA OTROK
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 1
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Vpliv, ki ga imajo učitelji na svoje učence je odločilnega pomena za odnos, ki ga otroci razvijejo do samih sebe. Program
je pripravljen z namenom, da olajša proces razvijanja občutka lastne vrednosti, spodbujanja odgovornosti, samozavesti in
sodelovanja učencev. Program učiteljem zagotavlja tehnike in gradiva za praktično delo v razredu. Z izgradnjo osebne moči
otrokom omogoča, da se učinkoviteje soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje pozitivnega samovrednotenja učitelja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P2D
• Razvijanje občutka varnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Celovito šolsko okolje in samovrednotenje - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P1D
• Razvijanje občutka identitete - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka pripadnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka smiselnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka sposobnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Delo z Analizo mladostnikovega samovrednotenja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P
Pogoji: Pogoj za vključitev v program seminarja Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok je predhodna udeležba na
Posvetu Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnega vedenja.
Reference: Do sedaj se je po programu usposobilo preko 500 mentorjev, ki izvajajo program z okoli 10.000 mladimi. Pozitivno
mnenje o programu so izrekli tudi številni slovenski strokovnjaki in ustanove.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Poročila o izvajanju programa so pokazala, da je 47% mentorjev zaznalo zmanjšanje disciplinskih težav, 68%
izboljšanje medsebojnih odnosov v razredu in 74% povečano pripravljenost otrok za sodelovanje
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OBVLADOVANJE STRESA V OSNOVNI ŠOLI
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 1
Koordinator: Mojca Bevc Stankovič;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Na zdravje je potrebno gledati celostno - s telesnega, duševnega in socialnega vidika. Šole, ki to upoštevajo, lahko
pomembno vplivajo na podporno okolje zdravju in dobro počutju učencev, učiteljev in staršev. Udeleženci se bodo teoretično in
izkustveno seznanili z izvori in nastankom stresa v šolski situaciji ter s strategijami za njegovo obvladovanje.
Predavatelji in teme:
• Vpliv šole na otrokovo samopodobo; Reševanje problematike samopodobe v šoli; Učenje asertivnosti - Marja
5 P, V, D
Strojin
• Promocija duševnega zdravja; Stres in obvladovanje stresa; Na podatkih utemeljene intervencije za obvladovanje
5 P, V, D
stresa - mag. Eva Stergar
• Povratna informacija udeležencev, vprašanja, predlogi 1
• Identifikacija varovalnih dejavnikov v šolskem prostoru; Šola kot varovalni ali ogrožujoči dejavnik pri obvladovanju
5 P; V; D
stresa; Vloga družine pri obvladovanju stresa - Anica Uranjek
Reference: Seminar izvajamo v okviru projekta Zdrave šole že od leta 1993. Izpeljali smo 11 izvedb, ki se jih je udeležilo 350
pedagoških delavcev.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program je zelo primeren za ves učiteljski zbor.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PSIHOSOCIALNE POTREBE IN RAZVOJNE TEŽAVE UČENCEV V OŠ (NASILJE V ŠOLI IN TEŽJE VODLJIVI
UČENCI)
MELIOR D.O.O. - ZALOZBA EDUCA, Gradnikove br. 23, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13034
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefan Krapše, zgodovinar in geograf z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami v OŠ in SŠ, ter pri delu z odraslimi
(izv. in koord., sem., konf.,delavnic);
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Preko aktivne komunikacije z udeleženci opredeliti izvore nasilja v družini, šoli in družbi ter izhajajoč iz razumevanja in
upoštevanja psihosocialnih potreb in razvojnih težav učencev kvalitetno načrtovati ustrezne oblike pomoči otroku in vsem tistim,
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ki se z njim ukvarjajo ( predvsem pedagoško osebje in družina ). Delo bo potekalo predvsem na osnovi izkustvene delavnice.
Predavatelji in teme:
• Izvori in oblike nasilja v šoli - Bogdan Žorž, dipl. psih. in psihoterapevt
1P
• Prepoznavnost oblik nasilja pri otrocih s strani ŠSS in učiteljev - Bogdan Žorž, dipl. psih. in psihoterapevt
1 P, 2 D
• Načrtovanje ustrezne oblike pomoči otroku - Bogdan Žorž, dipl. psih. in psihoterapevt
1 P, 3 D
Obveznosti: Udeleženci bodo na konkretnem primeru načrtovali ustrezne oblike pomoči otroku.
Pogoji: Po prijavi bodo udeleženci prejeli seznam priporočane literature, ki jo bo zaželjeno pregledati pred seminarjem.
Reference: Izvajalec seminarja je priznani psiholog in psihoterapevt Bogdan Žorž. Vse svojo znanje in energijo že dolgo let
namenja predvsem delu z osebnostno in vedenjsko motenimi otroki in mladostniki.
Cena: 135.000,00 SIT
Opombe: e-mail organizatorja: urednistvo@zalozba-educa.com, spletna stran: www.zalozba-educa.com
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OMOGOČIMO UČENCEM V ŠOLI ODGOVORNO IN PRIJETNO VEDENJE - 1. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Program je namenjen izboljšanju odnosov med učitelji in učenci, ustvarjanju prijetne klime v oddelku in predvsem
obvladovanju vodenja vzgojno zahtevnejših učencev, ki imajo kakršnekoli razvojne težave in tudi rušijo prijetno počutje ostalih
učencev v oddelku. Pedagoški delavci šole bodo skozi vaje in delavnice ozaveščeni kako njihovo vedenje vpliva na vedenje
otrok; analizirajo, uporabljajo in vrednotijo metode in tehnike dela, ki omogočajo odgovorno vedenje otrok.
Predavatelji in teme:
• Osnovne potrebe učencev, ki so gibalo vsakega vedenja - Milena Kejžar
2 P,V
• Motivacija, ki učence vodi v točno določeno vedenje - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinkovitost pohvale, nagrade in kazni - Milena Kejžar
2D
• Učinkovito oblikovanje pravil vedenja v oddelku, da jih spoštujejo vsi učenci, tudi težje vodljivi - Milena Kejžar
2 P,V
• Kaj lahko uporabimo namesto kaznovanja, da nam sledijo tudi vzgojno težje vodljivi učenci - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinki kritike na vedenje učencev - Milena Kejžar
2 P,V
• Kako s svojim vedenjem spremenimo vedenje učencev - Milena Kejžar
2 P,V
• Elementi celostnega vedenja in vzgibi za spremembo vedenja učencev - Milena Kejžar
2 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih vrtcih, OŠ, SŠ in dijaških domovih za pedagoške
delavce v zadnjih 10 letih preko 100-krat. Povprečna ocena programa pa je bila zelo blizu 6.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: knjige dr. Williama Glasserja in njegovih sodelavcev. Dodatne informacije na www.much.si ali
na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OMOGOČIMO UČENCEM V ŠOLI ODGOVORNO IN PRIJETNO VEDENJE - 2. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Po seminarju udeleženec pozna sebe kot vodjo; se zaveda pomena pozitivnega vrednotenja sebe in otrok; vodi pogovor v
konfliktni situaciji. Program vključuje veliko dela na konkretnih primerih udeležencev. Vsak udeleženec bo aktivno sodeloval v
primerih iz prakse in tako pridobil neposredne izkušnje za dobro reševanje konfliktnih situacij med učenci. Udeleženci bodo
dobili konkretne praktične izkušnje, kar ima izredno učinkovitost in motivacijsko vrednost za uporabo pridobljenih znanj v praksi.
Predavatelji in teme:
• Lastnosti dobrega pedagoškega delavca za preprečevanje konfliktov - Milena Kejžar
2 P,V
• Kaj dela dober pedagoški delavec, da prepreči konflikte v skupini - Milena Kejžar
2 P,V
• Vzroki za nastajanje konfliktov - Milena Kejžar
2P
• Vrste konfliktov in odgovornost za konflikt - Milena Kejžar
2 P,V
• Metode reševanja konfliktov - Milena Kejžar
2 P,D
• Tehnika vodenja razgovora z otrokom v konfliktni situaciji - Milena Kejžar
2 P,V
• Kako s svojim vedenjem preprečimo konflikte ali jih omilimo, če so že nastali - Milena Kejžar
2 P,V
• Reševanje konfliktov na konkretnih primerih udeležencev - Milena Kejžar
1D
• Prikaz dobro rešenih konfliktov iz prakse - Milena Kejžar
1D
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Pogoji: Pridobljena znanja iz prvega dela seminarja Omogočimo učencem v šoli odgovorno in prijetno vedenje.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih vrtcih, OŠ, SŠ in dijaških domovih za pedagoške
delavce v zadnjih 10 letih preko 30-krat. Povprečna ocena programa je bila blizu 6.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: knjige dr. Williama Glasserja in njegovih sodelavcev. Dodatne informacije na www.much.si ali
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na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

KREATIVNA MOČ VZPODBUD, POTRPEŽLJIVOSTI, VARNEGA OKOLJA IN OBJEKTIVNOSTI PRI
TEŽAVNEM OTROKU
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, GOZDARSKA POT 11, 2390 Ravne na Koroškem
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 05002
Št. točk: 0,5
Koordinator: MAG. VESNA LUJINOVIĆ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - USPEŠNO VODENJE VEDENJSKO TEŽAVNEGA OTROKA - SODELOVALNO VODENJE OTROKA SKUPAJ S
STARŠI - NOVE UPORABNE VEŠČINE IN PRISTOPI - NAČRT VODENJA OTROKA V ŠOLI IN DOMA - PRIZKUŠANJE
MOČI POZITIVNE NARAVNANOSTI - PREPREČEVANJE OTROKOVE VEDENJSKE MOTENOSTI
Predavatelji in teme:
• Udeleženci se naučijo prepoznavati otroke z opozicionalnim vedenjem, hiperaktivnostjo, učnimi težavami,
2P
asocialinim vedenjem in Adhd indeksom - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
• Nove uporabne veščine in pristopi - Mag. Vesna Lujinović
2V
• Sodelovalno vodenje težavnega otroka skupaj s starši - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
2V
• Uspešno vodenje težavnega otroka - Mag. Vesna Lujinović
2P
Reference: SEMINAR JE ŽE BIL IZVAJAN V OKTOBRU 2003 ZA UČITELJE IN VZGOJITELJE V VRTCIH, ZELO DOBRO
OBISKAN IN VISOKO OCENJEN S STRANI UDELEŽENCEV SEMINARJA.
Cena: 130.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PREPREČEVANJE NASILJA V ŠOLI
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 2
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci programa bodo razvili spretnosti za reševanje konfliktnih situacij v razredu in spoznali temelj nesporazumov in
konfliktov med učenci, učitelji in starši. Razbili bodo mit o otroku kot nasilnežu in ugotavljali izvore nasilja. Osvojili bodo veščine
za preprečevanje nasilnega vedenja in tehnike sproščanja, ki vplivajo na notranje počutje učiteljev in učencev.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev nasilja in teoretična izhodišča (oblike, vrste, izvor) - Marija Pečnik
1 P, V
• Vpliv družinskih razmer na nasilno vedenje (vloga nasičneža in žrtve) - Marija Pečnik
1P
• Uresničevanje discipline na drugačen način - Marija Pečnik
2 P, D
• Razvijanje veščin za preprečevanje nasilnega vedenja v razredu, uporaba notranjih virov moči (pozitivna
2D
naravnanost, prepoznavanje in razumevanje čustev, obvladovanje jeze in notranjih impulzov...) - Marija Pečnik
• Spor dneva - kako ga rešiti z uporabo socialnih veščin - Marija Pečnik
2 D, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference: Program je bil do sedaj izvajan v obliki krajših delavnic. Izvedemo ga lahko v dveh delih.
Cena: 146.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

MED POPUSTLJIVOSTJO IN STROGOSTJO
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spodbuditi udeležence k samoopazovanju in prepoznavanju lastnih čustev pri oblikovanju dobrih medsebojnih odnosov.
Kako postavljati meje in pri tem poskrbeti za uresničevanje potreb otrok in s tem za njihovo čustveno varnost. Preizkusiti se v
postavljanju mej, ob upoštevanju vseh značilnosti dobrih meja.
Predavatelji in teme:
• Kako opravljam nalogo učitelja, vzgojitelja. - mag. Jurij Smerdelj
1 P, D
• Postavljanje proaktivnih, jasnih in pozitivno naravnanih meja in pravil. Doslednost pri izvajanju meja. - mag. Jurij
1 P, 3 D
Smerdelj
• Kako uskladiti zadovoljevanje potreb otrok, učiteljev in vzgojiteljev in da pri tem vsi nekaj pridobijo. Odnos
3 P, D
zmagam- zmagaš; možnost izbire, pogajanja. - mag. Jurij Smerdelj
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar je bi izveden za dva kolektiva osnovnih šol in skupino učiteljev na razpisnem seminarju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature prejmejo udeleženci skupaj z gradivom.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
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(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OTROK IN MLADOSTNIK POTREBUJETA MEJE
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleleženci se bodo usposabljali za vodenje otrok in mladostnikov pri postavljanju svojih meja. Spoznali bodo kdaj, kje in
zakaj so meje potrebne ter kako jih postaviti sebi in drugim ob upoštevnju lastnih potreb, potreb drugih in družbe kot celote. Cilj
seminarja je spodbuditi udeležence k razmišljanju kako postavljanje pravil in mej pripomore pri oblikovanju in razvijanju zdravih
medosebnih odnosov v šoli.
Predavatelji in teme:
• Cilji postavljanja meja v vzgoji in izobraževanju. Pomagajmo otroku in mladostniku, da postane odgovoren za
1 P, 3 D
svoje vedenje in dejanja ter soodgovoren za svoj učni napredek. - mag. Jurij Smerdelj
• Otroci in mladostniki iščejo in najdejo meje. Kako meje delujejo? Propustnost meja. Odnos zmagam - zmagaš. 1 P, 3 D
mag. Jurij Smerdelj
• Prekoračitev meja so za otroke in mladostnike igriv korak, za odraslega stres. Značilnosti dobrih meja
4 P, D
(proaktivnost, jasnost, pozitivna naravnanost, doslednost) in kako jih uresničujemo. - mag. Jurij Smerdelj
• Mit o popolnem učitelju, vzgojitelju. Kodeks vedenja. - mag. Jurij Smerdelj
4PD
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar je bil izveden za 6 kolektivov osnovnih šol
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Bluestein Jane (2000), Kako otroku postaviti meje in poskrbeti zase,
Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, [Ljubljana]
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

VODENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV BREZ PRISILE
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali: pomen in poti za ustvarjanja pogojev za zadovoljevanje lastnih potreb v šoli, ki
omogočajo izpolnitev pričakovanj; vrste konfliktov in pristope k reševanju; vzroke za stres in stresne odzive ter pomen
osebnostne čvrstosti pri premagovanju stresa; pomen pozitivne motivacije, ki ustvarja dobro klimo vskupini, oddelku, razredu;
načine postavljanja pravil ravnanj, ki omogočajo vodenje brez prisile.
Predavatelji in teme:
• Motivacija naše gibalo. Človek bitje, ki izbira. Ugotavljanje lastnih signalov, zavedanje želja, iskanje alternativ. 3 P, D
Lijana Ličar, univ. dipl. psih.
• Stres, stresni odzivi. Pojem odgovornosti in odgovornost vzgajanja. - Lijana Ličar, univ. dipl. psih.
1P
• Vaje doživljanja in reševanja stresnih situacij. Reševanje konfliktov. - Lijana Ličar, univ. dipl. psih.
4 P, D
• Zadovoljevanje potreb v šoli. Z motivacijo vzbujamo pogoje za zadovoljevanje potreb. - Irena Grošelj Košnik, univ.
3 P, D
dipl. psih.
• Kvalitetna šola. - Irena Grošelj Košnik, univ. dipl. psih.
1P
• Ustvarjamo kvalitetno šolo. - Irena Grošelj Košnik, univ. dipl. psih.
2D
• Vodenje brez prisile. Reševanje konfliktov. - Irena Grošelj Košnik, univ. dipl. psih.
2 P, D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar je bil izveden za 12 kolektivov osnovnih in srednjih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Glasser W. (1994), Učitelj v dobri šoli, RIC [Radovljica] Glasser W.
(1994), Kontrolna teorija, Taxus 1994;Glasser. W., Dobra šola, RIC, [Radovljica]
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

VODENJE TEŽJE VODLJIVIH UČENCEV
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo pridobili jasne vpoglede v vzroke nezaželenih vedenj učencev, v značilnosti stresnih, konfliktnih situacij v
svojem zavodu in v lastno ravnanje. Oblikovali bodo izhodišča za delo z težje vodljivimi učenci, ki bo omogočal zadovoljevanje
osnovnih psihosocialnih potreb otrok in odraslih ter njihovo sodelovanje. Znali bodo ustvarjati take razmere v socialnih skupinah
in individualnih odnosih, ki bodo zmanjševale napetosti ter odpravljale vzroke nesprejemljivih vedenj učencev.
Predavatelji in teme:
• Motivi in potrebe težje vodljivih učencev. - mag. Miroslav Gomboc
2P
• Stres - sprožilev konfliktov. Izogibanje odgovornosti učencev in kako jim jo vračamo. - mag. Miroslav Gomboc
2 P, D
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• Učinkovita vedenja pri delu z težje vodljivimi učenci. - mag. Miroslav Gomboc
• Izdelava izhodišč in programa za delo s težje vodljivimi učenci. - mag. Miroslav Gomboc
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program s sorodno vsebino je bil izveden 7 krat za učitelje osnovnih in srednjih šol.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Literatura je citirana v gradivu za seminar.

2 P, D
2D

UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OMEJEVANJE NASILJA V ŠOLI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: France Prosnik, mag. klin. psih., direktor Svetovalnega centra v Mariboru;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Poglobiti vednost o oblikah in obsegu nasilnega vedenja v šoli ter povečati senzibilnost za stisko trpinčenih otrok.
Predstaviti pedagoški model dolgoročnega omejevanja nasilja v šoli. Sooblikovati strategijo ukrepanja v konkretnem šolskem
okolju.
Predavatelji in teme:
• Razsežnosti pojma agresivnost. Nasilnež, trpinčen otrok in brezbrižna večina. Celostni pristop k omejevanju
4 P, 4 D
nasilja v šoli. - mag. France Prosnik
• Učenje odnosov v družini, postavljanje mej. Reakcije družine na nasilje. - Zalika Matejek
2 P, 2 D
• Mladi in kriminal - sinergija odgovornih služb. - Stojan Privšek
2P
• Učitelj kot zaupna oseba. - Matej Kos Durjava
1 P, 1 D
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Reference: Seminar je v tej obliki in zasedbi razpisan prvič.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: E-mail: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si; splet. stran: www.svet-center-mb.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PRAVA MERA DEMOKRACIJE IN AVTORITETE V ŠOLI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Miroslav Gomboc, mag. sociologije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci izobraževanja bodo spoznali značilosti avtoritarnega, permisivnega, kaotičnega in demokratičnega modela
vzgoje z vidika porazdelitve moči odločanja med pedagoškimi delavci in otroki in možnostmi zadovoljevanja osnovnih
psihosocialnih potreb učencev in delavcev šole. Usklajevali bodo primerne načine ravnanja v konkretnih situacijah ter oblikovali
vzgojni koncept zavoda, ki bo omogočal večjo učinkovitost, odgovornost in uspešnost tudi pri vodenju težje vodljivih otrok.
Predavatelji in teme:
• Modeli vzgoje, porazdelitve moči odločanja in psihosocialne potrebe, vloga avtoritete, pravila, meje, posledice,
6 P, 10 D
kazni, možnost izbir, razvoj odgovornosti in osamosvajanje otrok, vzg. koncept zavoda. - Miroslav Gomboc
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri delu v delavnicah in izdelavi vzgojenga koncepta zavoda.
Reference: Miroslav Gomboc je magistriral iz sociologije vzgoje, vodil več projektov na področju vzgoje v šolah, dvakrat
sodeloval pri izvedbi seminarjev in vodil več pedagoških delavnic na strokovnih posvetih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Kroflič R.,: 1997, Avtoriteta v vzgoji, Ljubljana Žižek S., 1986, Patološki narcis kao društveno nužni oblik
subjektivnosti v: Lasch C. Narcistička kultura, Zagreb, Naprijed
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

OBVLADOVANJE TEŽAV Z VEDENJEM IN KONCENTRACIJO V RAZREDU
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Anica Uranjek, spec.klin.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznanjanje z metodami, ki preprečujejo vedenjske težave v razredu. Posredovanje metod za delo z učenci, ki imajo
težave z vedenjem in koncentracijo.
Predavatelji in teme:
• Vedenjski pristopi pri obravnavi težavnih otrok v razredu - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
4D
• Strategije za preventivno delo z vedenjsko težavnimi otroki - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
5D
• Izdelava individualnih planov - Mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ.dipl.psih.
5D
Obveznosti: Izdelava programa za delo s posameznimi učenci/s skupino
Reference: Program se izvaja že tri leta za učitelje razrednega pouka.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Materiali s seminarja; Mikuš Kos, A. Nemirni otroci, Svetovalni center, Ljubljana. e-mail koordinatorice:
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anica.uranjek@guest.arnes.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PREPREČEVANJE VEDENJSKIH TEŽAV IN NASILJA V OSNOVNI ŠOLI
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Marja Strojin, univ.dipl.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Kako prepoznati nasilje, ugotavljati vzroke v sebi in okolju, učenje nenasilnih oblik vedenja. Učitelji se v delavnicah učijo
modelov, ki jih posredujejo učencem.
Predavatelji in teme:
• Šolska praksa z obvladovanjem nasilja - Marja Strojin, univ.dipl.psih.
10 D
• Konflikt je del stvarnosti. Konflikt, nasilje, jeza. Prepoznavnaje in ravnanje z nastopaškim vedenjem. Kako
6P
preprečevati nasilje na šoli - načrt - Melita Zagorc Vegelj, univ.dipl.psih.
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja
Reference: Seminar je bil v treh letih razpisa vedno razprodan in zelo visoko ocenjen.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Teksti, ki jih pripravi Marja Strojin, Olweus: Trpinčenje med učenci (1995), Brajša, P.: Pedagoška
komunikacija (G. Nova 1993)
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PSIHOSOCIALNE POTREBE IN RAZVOJNE TEŽAVE UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI (NASILJE V ŠOLI)
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Silvo Marinšek T: 04 2362 260, F: 04 2362 261 E: silvo.marinsek@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Preveriti razumevanje obravnavanega področja z izmenjavo znanj, izkušenj in dobre prakse udeležencev, opredeliti
morebitne težave, raziskati potencialne vzročno-posledične povezave, opredeliti ključne dejavnike, ki utegnejo ugodno ali
neugodno vplivati na dogajanje, najti možne rešitve, vključno s pristopi, metodami in tehnikami za reševanje problemov, narediti
prve korake na poti do politike šole na tem področju.
Predavatelji in teme:
• Razumevanje psihosocialnih potreb in razvojnih težav učencev, delo z učenci z motnjami v razvoju: agresivnost
2PV
kot motnja - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
• Pristopi k omejevanju nasilja v šoli - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Osnovni red v šoli - vzpostavljanje in vzdrževanje discipline, vloga pravil - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Definiranje nasilja in opredelitev njegovih razsežnosti: medvrstniško nasilje - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
Obveznosti: Aktivna udeležba, kritična analiza izbranega primera in predstavitev z diskusijo
Reference: Program s sorodno vsebino smo že izvajali (6 ponovitev). Za pomočnike ravnateljev smo pripravili strokovni posvet
na temo preprečevanja nasilja v vrtcih, šolah in domovih.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

AGRESIVNI OTROCI V OSNOVNI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je namenjen učiteljem v osnovih šolah. Učitelji naj bi si skozi seminar pridobili nekatera osnovna spoznanja v
zvezi z dejavniki razvoja agresivnega vedenja in možnostmi korekcije tega vedenja. Podrobneje naj bi spoznali dinamiko
nastanka agresivne reakcije, da bi lažje pozitivno posredovali in preprečili tovrstne reakcije v šoli.
Predavatelji in teme:
• Agresivnost - temeljni pojmi - dr. Maks Tušak
2P
• Definicije in pojmovanje agresivnosti - dr. Maks Tušak
4P
• Razvoj agresivnosti pri otroku - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Kulturni in spolni dejavniki agresivnosti - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Merjenje in opazovanje agresivnosti - Manca Faganel
2 P, D
• Rizični dejavniki razvoja agresivnosti - dr. Robert Masten
2 P, D
• Terapija in preventiva - dr. Robert Masten
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni seminarji so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
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UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PSIHOSOCIALNE POTREBE IN RAZVOJNE TEŽAVE UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je namenjen učiteljem v osnovni šoli ter v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih (tudi za otroke s posebnimi
potrebami). Udeleženci naj bi si skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o razvojnih zakonitostih in težavah, ki iz tega
izhajajo, v šolskem obdobju. Cilj je spoznati udeležence z motnjami in psihološkimi ter socialnimi potrebami otrok za skladen
psihofizični razvoj v obdobju šolanja.
Predavatelji in teme:
• Dejavniki razvoja pozitivne in negativne samopodobe - Manca Faganel
2 P, D
• Razvoj agresivnega in nasilnega vedenja - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Vloga učitelja pri vzgoji prosocialnega vedenja - dr. Maks Tušak
1P
• Terapija in preventiva - dr. Robert Masten
2 P, D
• Klinična slika razvojnih težav - dr. Maks Tušak
2P
• Razvojne težave otrok - dr. Maks Tušak
2P
• Psihološke potrebe otrok v šolskem obdobju - dr. Maks Tušak
1P
• Vzgoja motivacije za delo - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Prosocialno vedenje v šoli - dr. Matej Tušak
2P
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

PSIHIČNE MOTNJE V OTROŠTVU
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznaniti se z razvojnimi in drugimi osnovami problematičnega vedenja otrok in na osnovi tega z možnimi načini dela z
njimi.
Predavatelji in teme:
• Osnove razvojne psihologije - splošne značilnosti - asist. dr. Robert Masten
2 P,D
• Osnove razvojne psihologije - patološki razvoj in splošna simptomatika - asist. dr. Robert Masten
3 P,D
• Motnje pri otrocih in učne težave - izr. prof. dr. Matej Tušak
3 P,D
• Prepoznavanje motenj in klinična slika posameznih motenj - red. prof. dr. Maks Tušak
2P
• Obravnava motenj pri otrocih glede na klinično sliko in tehnike za delo z otroki - red. prof. dr. Maks Tušak
3D
• Vrednotenje v otroštvu, otroška igra in uporabnost pri obravnavi motenj - red. prof. dr. Maks Tušak
3 P,D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in delavnici.
Pogoji: Delo z otroki in/ali učenci v vrtcu ali osnovni šoli (vzgojitelji/ce v vrtcu, učitelji/ce v osnovni šoli).
Reference: Izvedeni programi Komunikacija staršev z otroki v vrtcu, Agresivnost in nasilje v šoli, Psihične motnje v otroštvu:
več ponovitev za učitelje, vzgojitelje v šolah in vrtcih ter drugo strokovno osebje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

STRES, DEPRESIJA IN SAMOMORILNOST OTROK - KAKO V ŠOLI KREPITI DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nuša Konec Juričič, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, tel.: 03/42 51 202; e mail:
Nusa.Konec@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: S seminarjem želimo razjasniti stališča ter posredovati izkušnje, znanja in strategije, ki bodo pedagoškim delavcem v
pomoč pri krepitvi duševnega zdravja in zmanjševanju stresa, depresivnosti in samomorilnega vedenja med otroci v osnovni
šoli. Cilj je povečati občutljivost za probleme duševnega zdravja in posredovati veščine za zgodnje prepoznavanje pomembnih
sprememb pri otrocih, kar je pogoj za zagotavljanje pravočasne in optimalne strokovne obravnave in pomoči.
Predavatelji in teme:
• Duševno zdravje in samomorilno vedenje na Celjskem in v Sloveniji - Nuša Konec Juričič
0,5 P
• Stres in agresivnost pri otrocih - mag. Drago Tacol
1P
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• Depresija in samomorilno vedenje pri otrocih - Nadaja Hriberšek Ošep
1P
• Kako pristopiti o otroku, ki je depresiven in/ali samomorilno ogrožen - Iztok Lešer, Nadja Hriberšek Ošep
2, 5 D
• Premagovanje stresa in anksioznosti - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
2D
• Anksioznost pri otrocih - Bojana Veber Habjan
1P
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program smo v šolskih letih 2002/03 ter 2003/04 izvedli trikrat, udeležilo se ga je 76 pedagoških delavcev OŠ, SŠ
in dijaških domov. Povprečna ocena vsebine: 5,5.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev v eni izvedbi: 30. Program priporočamo celotnim kolektivom osnovnih šol.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

UČIMO OTROKE USPEŠNEGA OBVLADOVANJA STRESA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nuša Konec Juričič, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, tel.: 03/42 51 202; e mail:
Nusa.Konec@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj delavnice je pedagoškim delavcem posredovati znanja in veščine za uspešno obvladovanje stresa, ki jih bodo prenesli
na učence, v pomoč pa bodo tudi učiteljem pri obvladovanju njihovega stresa. Seznanili se bodo, kako učence na razumljiv
poučiti o tem, kaj je stres, kaj vse ga povzroča, kaj vpliva na njegovo doživljanje in kakšni so manj in bolj učinkoviti načini za
spoprijemanje s stresom. Delo bo potekalo v obliki kratkih predavanj, vaj, igre vlog in diskusije.
Predavatelji in teme:
• Priprave na pogovor z otroki o stresu - Bojana Veber Habjan, Nuša Konec Juričič
1P
• Učenje življenjskih spretnosti za uspešno obvladovanje stresa - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
3D
• Kako pri otrocih povečati trdoživost in odpornost na stres - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan, Nuša Konec
1 P, V
Juričič
• Učenje tehnik sproščanja in pomirjanja - mag.Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
3D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Delavnico izvajamo prvič na pobudo pedagoških delavcev, ki so se udeležili našega programa o stresu ter
samomorilnosti med mladimi in izrazili potrebo po izkustveni delavnici za obvladovanje stresa.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev v eni izvedbi: 30. Delavnico svetujemo celotnim pedagoškim kolektivom osnovnih
šol.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

ZMANJŠEVANJE VEDENJSKIH ODKLONOV PRI UČENCIH V OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nuša Konec Juričič, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, tel.: 03/42 51 202; e mail:
Nusa.Konec@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Delavnica je namenjena izpopolnjevanju znanj in veščin za čimbolj učinkovito delo z učenci, ki imajo vedenjske odklone ter
preprečevanju in zmanjševanju teh odklonov. Udeleženci se bodo seznanili s sodobnimi pojmovanji različnih vedenjskih motenj.
Preko praktičnega dela bodo osvojili postopke in tehnike za zmanjševanje vedenjskih problemov in agresivnosti pri učencih.
Postopki večinoma temeljijo na vedenjsko kognitivnem pristopu k obravnavi čustvenih in vedenjskih problemov.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje, ocenjevanje, razvrščanje in razumevanje različnih oblik odklonskega vedenja pri otrocih in
2 P, V
mladostnikih - mag. Drago Tacol, Nuša Konec Juričič
• Tehnike spodbujanja pozitivnih oblik vedenja in postopki obravnave odklonskega vedenja - mag. Drago Tacol,
3D
Bojana Veber Habjan
• Učimo otroke življenjskih spretnosti (neagresivna komunikacija, reševanje problemov, obvladovanje jeze in
impulzivnosti, razumevanje in izražanje čustev, konstruktiven notranji govor) - mag. Drago Tacol, Bojana Veber
3D
Habjan
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Delavnico izvajamo prvič na pobudo pedagoških delavcev, ki so se udeležili naših programov o stresu ter drogah
med otroci in izrazili potrebo po izkustveni delavnici za obvladovanje agresivnosti.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev v eni izvedbi: do 30. Delavnico svetujemo celotnim pedagoškim kolektivom osnovnih
šol.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

KAKO SE BORITI PROTI PATOLOGIJI SODOBNEGA ČASA V OSNOVNIH ŠOLAH
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ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznaniti se s patologijo sodobnega časa (bolezni odvisnosti, agresivnostjo, samomori); Povezanost vzgoje s
problematiko nasilja; Metode in modeli za preprečevanje patologije: Avtoriteta in permisivna vzgoja
Predavatelji in teme:
• Bivanjska praznina - dr. Zdenka Zalokar Divjak
6 P,V
• Sodobna generacija in etična vprašanja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
• Oblike pomoči proti boleznim odvisnosti, samomora, agresivnosti - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Pozitivne ali negativne izkušnje pri reševanju težav
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, Dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.01. Psihosocialne potrebe in razvojne težave učencev v osnovni šoli
(nasilje v šoli in težje vodljivi učenci).

POMOČ OTROKOM IZ OGROŽUJOČIH DRUŽINSKIH RAZMER IN VLOGA PEDAGOŠKIH DELAVCEV PRI
DELU S POSAMEZNIKI
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, MIKLOŠIČEVA 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11017
Št. točk: 1
Koordinator: HELENA KOSEC LUKIČ, TEL 041 760 269,HELENA.KOSEC.LUKIC@NETSI.SI NATAŠA KAJBA GORJUP,
TEL. 02 420 17 34, NATASA.KAJBA@GUEST.ARNES.SI;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ogrožujoče družinske razmere otrok so pogosto vzrok za šolsko neuspešnost ini pojave nenavadnega vedenja, ki ga
zaznavamo v šoli. Udeleženci se bodo seznanili z značilnimi oblikami vedenja takih otrok, spoznali metode in tehnike za
komunikacijo z njimi . Spoznali bodo možnosti za sodelovanje z ustreznimi službami in dejavniki, ki lahko pomagajo pri
reševanju nastalih razmer. Skozi praktične vaje spoznali možnosti za premagovanje posameznih situacij in načrtno delo v
konkretnih situacijah.
Predavatelji in teme:
• Povezanost šolskaga in družinskega okolja - Nataša Kajba Gorjup
1P,1V
• Značilnosti otrok, ki živijo v ogrožujoči družinski situaciji - Zorica Škorc
2P,2V
• Programi ZPMS in drugih institucij za pomoč otrokom, ki živijo v ogrožujočih družinskih razmerah - Helena Kosec
2P
Lukič
• Kako delovati in komunicirati v primerih, ko želimo pomagati otroku iz ogrožene družinske situacije? - Zorica
4P,4 V
Škorc, Nataša Kajba Gorjup
Obveznosti: Priprava načrta dela in aktivnosti za reševanje nekega konkretnega primera.
Pogoji: Program priporočamo svetovalnim delavcem vrtcev, šol, dijaških domov, vzgojiteljem in učiteljem vzgojnih predmetov.
Reference: ZPMS s šolami že sodeluje pri reševanju številnih stisk otrok iz ogrožujočih družinskih razmer. Program je
namenjen tudi predstavitvi projektov Hiš zavetja in možnostim za boljše sodelovanje v bodoče.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci prejmejo gradivo na srečanju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
osnovi šoli.

ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO!
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mojca Bevc Stankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z informacijami o zdraju otrok in mladostnikov, o škodljivi rabi alkohola in njegovih
posledicah ter o razširjenosti uživanja alkoholnih pijač. Podrobno se bodo seznanili tudi z izdelanim preventivnim programom ter
prenesli novo znanje v svojo prakso (na učence, učitelje in starše).
Predavatelji in teme:
• Predstavitev preventivnega programa Alkohol? Odrasli lahko vplivamo! - mag. Eva Stergar, Tatjana Kofol, Olivera
1P
Stanojević, Nuša Konec, in ostali
• Alkohol in njegovi učinki - dr. Zdenka Čebašek, Mirjana Radovanovič, Miloš Židanik, Darja Boben in drugi
1P
• Kako izvajati program za preprečevanje/zmanjševanje pitja alkohola na razredni in predmetni stopnji - Julija Pelc,
3 D, V
Nives Zelenjak
• Problemi otrok, katerih starši zlorabljajo alkohol - kako jim lahko šola nudi oporo - dr.Tone Pačnik, Darja Boben,
1P
Rok Holnthaner
• Zdravje otrok in mladostnikov - mag.Polona Brcar, Tjaša Jermna, Lidija Krampač, mag.Damjana Podkrajšek in
1P
drugi
• Razširjenost uživanja alkoholnih pijač - mag. Eva Stergar, Nika Škrabl, Olivera Stanojević, Nuša Konec in drugi
1 P, V
Obveznosti: Šola, ki prejme brezplačno gradivo, se obveže, da izpelje program.
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Pogoji: Šola, ki se vključi v program, dobi brezplačno gradivo za učitelje (priročnik za izvedbo delavnic) in starše (letak,
brošura).
Reference: V šol.letu 2003/04 smo seminar zelo uspešno izvedli s pomočjo regijskih ZZV-jev: 15 izvedb, udeležilo se ga je 411
udeležencev iz 213 šol in 60 ZD iz cele Slovenije.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Vsebina (teme) seminarja ostajajo iste v vseh izvedbah, ekipa predavateljev pa se menja glede na možnosti regijskih
ZZV-jev, ki bodo izvajali seminar.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
osnovi šoli.

SPODBUJAJMO NEKAJENJE
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mojca Bevc Stankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja se bodo seznanili s podatki o razširjenosti kajenja med odraslimi in mladostniki, o škodljivih
zdravstvenih, ekoloških, ekonomskih posledicah kajenja, o prednostih nekajenja, o zdravih navadah, o pomenu pozitivne
samopodobe, o strategijah, kako okrepiti mladostnike, da ne bi pričeli kaditi. Udeleženci bodo pridobili praktične napotke, kako
prenesti program v svojo šolsko prakso.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev programa Spodbujajmo nekajenje in evalvacija - Vesna Pucelj
1P
• Podatki o razširjenosti kajenja; Preventiva na področju drog - mag. Eva Stergar
1 P, V
• Zdrave navade in razvade - Jasna Čuk
2P
• O reklami, tobačnih izdelkih in kajenju - Eva Hrovat Kuhar
1P
• Prenos programa Spodbujajmo nekajenje v prakso - Bojana Breznikar
2 P, V
• Kajenje ogroža naše zdravje; Kajenje prinaša mnogo stroškov - mag. Polonca Truden Dobrin
1P
Obveznosti: Šola, ki prejme brezplačno dodaktično gradivo, se obveže, da izpelje program.
Pogoji: Šola, ki se vključi v program, dobi prezplačno gradivo za učitelje (priročnik) in učence (delovne liste z vajami od 4.r. do
9.r.).
Reference: Od šol.leta 2000/01 je v program vključenih 60 osnovnih šol, ki so pričele z izvajanjem v 3.razredih 8-letke, vsako
leto pa ga prenašajo na višje razrede in vključujejo nove 3.razrede.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Seminar je del sistematično zastavljenega preventivnega programa, ki je namenjen učiteljem in učencem OŠ (od 4.r.
do 9.r.). Na različnih ZZV-jih ga izvaja različna ekipa predavateljev.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
osnovi šoli.

MLADOSTNIK IN DROGA
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 3
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci programa bodo pridobili informacije o odvisnosti in osvojili spretnosti za prepoznavanje problematike. Spoznali
bodo pomen varovalnih dejavnikov pri otrocih in mladostnikih ter vlogo in pomen preventivnega dela v šolah in dijaških domovih.
V delavnicah bodo spoznavali načine razvijanja občutka lastne vrednosti in oblikovanja pozitivne sampodobe.
Predavatelji in teme:
• Droge in odvisnost - Andrej Kastelic
4 P, V
• Odnos do zasvojenosti (kako prepoznati problem, kako pristopiti, področja dela učitelja, meja med svetovanjem in
4 P, D
terapijo) - Peter Stefanoski
• Pomen varovalnih dejavnikov pri otrocih in mladostnikih ter preventivno delo v šolah in dijaških domovih - mag.
8 P, D, V
Iris Ucman
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference: 8 izvedb programa s sofinanciranjem MŠZŠ.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program lahko izvedemo v več krajših delavnicah.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
osnovi šoli.

DROGE IN ZASVOJENOSTI V OSNOVNI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci naj bi skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o boleznih odvisnosti, o psihičnih značilnostih zasvojenih, o
kliničnih slikah. Spoznali naj bi se z rizičnimi dejavniki, z vlogo družine in možnostmi preventive. Seminar ponuja tude nekatere
alternative preventivnega usmerjanja otrok v konstruktivne alternativne aktivnosti izrabe prostega časa.
Predavatelji in teme:
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• Teoretične osnove bolezni odvisnosti - dr. Maks Tušak
2P
• Vrste droge in alkohol - Maksimiljana Tušak
3 P, D
• Zgodnja identifikacija odvisnosti - dr. Maks Tušak
2P
• Vloga družine pri nastanku bolezni odvisnosti - dr. Maks Tušak
4P
• Vplivanje na posameznika in skupino - dr. Robert Masten
5 P,D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.02.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
osnovi šoli.

STRATEGIJA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE PROBLEMATIKE DROG IN ZASVOJENOSTI V
OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Silva Zelič Kamenik, dipl. sanit. inž. , Zavod za zdravsteveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, CELJE; tel.: 03/ 42 51
141; e mail: Silva.Zelic@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Za uspešnejše obvladovanje problematike drog in zasvojenosti na šoli je pomembno, da pedagoški kolektiv oblikuje
enotno strategijo. Zanjo je nujno poznavanje problema zasvojenosti, razlogov za poseganje po drogah, načinov preprečevanja
ter pomoči v šoli in izven. Skupna strategija daje učiteljem samozavest pri delu in ob soočenju s problemi drog in je
prepoznavna in pozitivno sprejeta tudi med učenci in starši.
Predavatelji in teme:
• Kaj nam govorijo podatki iz raziskav in iz prakse? - Nuša Konec Juričič
1 P, V
• Celostno vedenje - teorija izbire pri preprečevanju zlorabe drog - Ljubo Raičevič
2 P, V
• Kaj se lahko naučimo na primerih iz prakse? - Natalija Zupančič
3D
• Strategija naše šole na področju problematike drog - Ljubo Raičevič, Natalija Zupančič, Nuša Konec Juričič
2D
Obveznosti: Priporočamo, da po izobraževanju šola pripravi lastno strategijo in jo vključi v delovni načrt.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podoben program smo v obdobju 1998 - 2003 izvedli šestkrat, udeležilo se ga je okoli 200 pedagoških delavcev
osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Povprečna ocena vsebine: 5,6.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev za eno izvedbo: 30
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

POMEN POZITIVNE SAMOPODOBE
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Krepitev samopodobe in samozavesti
Predavatelji in teme:
• Postavljanje temeljev samopodobe, samozavesti in samozaupanja - prof.psih.Katarina Lavš
5P,V
• Oblikovanje pojhmovanja sebe v procesu socialne interakcije:kako otrok doživlja različna pozitivna in negativna
3P,V
sporočila iz okolja - prof.psih.Katarina Lavš
• Kako lahko učitelj vpliva na oblikovanje pozitivne samopodobe otrok - prof.psih.Katarina Lavš
5P,V
• Vaje za spodbujanje občutka lastne vrednosti - prof.Katarina Lavš
3V
Obveznosti: NI
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je že 7 let v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja, z mnogimi izvedbami, tudi za kolektive in
odličnimi ocenami.
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: Glej program na spletni strani:www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

USTVARJANJE POGOJEV ZA KREPITEV DOBRE SAMOPODOBE UČENCEV IN UČITELJEV
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Sanda Mesič Jurin;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: - predstaviti oblike in načine dela z učenci, ki pomagajo pri krepitvi občutka lastne vrednosti - predstaviti postopke in
načine dela za ustvarjanje spodbudnega vzdušja na šoli
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Predavatelji in teme:
• Kaj je samopodoba in kako jo razvijamo v šolskem okolju - Sanda Mesič Jurin
2P
• Kako ustvarimo pogoje za razvoj dobrega občutka lastne vrednosti pri učiteljih in učencih /vaje za krepitev
2 P,D
samopodobe/ - Jožica Rupnik
• Delavnice za krepitev učiteljeve samopodobe - Sanda Mesič Jurin, Jožica Rupnik
2D
• Vaje za krepitev učenčeve samopodobe - Sanda Mesič Jurin, Jožica Rupnik
2D
Obveznosti: Aktivna udeležba pri seminarju, vaje, ki se štejejo kot seminarska naloga
Reference: Seminarja še nismo samostojno izvajali, posamezne delavnice so izvedene v sklopu izobraževanja za učitelje otrok
s PP v CKSG
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminar smo pripravljeni izpeljati v dogovoru s kolektivi rednih osnovnih šol, OŠPP in zavodov. Rok prijave 1 mesec
pred izvedbo seminarja.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

SPODBUJANJE RAZVOJA SAMOZAVESTI IN SAMOSPOŠTOVANJA
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11003
Št. točk: 1
Koordinator: Lucija Paljk, 041 - 533 433, lucijapaljk@hotmail.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: S seminarjem želimo spodbujati razvoj samozavesti pri učiteljih, starših in otrocih. S predavanji in vajami skušamo osvetliti
povezanost med učenčevo osebnostjo (samospoštovanje) in njegovo učno (ne)uspešnostjo ter njegovim vedenjem (kot
posameznik in v razredu).
Predavatelji in teme:
• Razlogi za učno neuspešnost in nered v razredu: konflikti, obrambne drže, vrste komunikacije. - mag. Silvo
2 P, 3 V,
Šinkovec
D
• Kako lahko izboljšamo samozavest: razvoj samospoštovanja, oblike ohranjanja nizkega samospoštovanja, načini 2 P, 4 V,
izboljšanja samospoštovanja in kontrola lastnega vedenja. - mag. Silvo Šinkovec
D
• Vloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev pri razvoju otrokovega samospoštovanja, pomoč otroku s težavami. - mag. 2 P, 3 V,
Silvo Šinkovec
D
Obveznosti: Udeleženci svoje obveznosti za pridobitev točk opravijo z aktivnim sodelovanjem na seminarju.
Reference: Seminar je bil že v preteklem letu uvrščen v katalog stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
Cena: 246.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

TRENING ZA KREPITEV POZITIVNE SAMOPODOBE UČITELJEV IN UČENCEV V OŠPP
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Širjenje pozitivne podobe in zavesti učiteljev o sebi skozi praktične treninge. Nekatere vaje in pristope bodo lahko učitelji
uporabili tudi pri delu s svojimi učenci.
Predavatelji in teme:
• - Samopodoba - Saša Klemenčič
1P
• - Otroci s posebnimi potrebami in Franklova teorija smisla - Saša Klemenčič
2 P, D, V
• - Vloga učitelja otrok s posebnimi potrebami - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Prepričanja, avtosugestija in vizualizacija pri oblikovanju samopodobe - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• - Praktične vaje za dvig samopodobe - Saša Klemenčič
8 D,V
Obveznosti: Aktivna udeležba na treningih.
Pogoji: Pripravljenost za delo na sebi.
Reference: Predavateljica že tri leta predava podobne teme učiteljskim zborom, ima pa tudi izkušnje v delu z otroci s posebnimi
potrebami.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

MOČ POZITIVNE SAMOPODOBE
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 1
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Prepričanje, ki ga ima učitelj o sebi je pomemben dejavnik zadovoljstva in ustvarjalnosti ter določa, kakšni bodo njegovi
odnosi z učenci in kolegi in ali bo pri svojem delu uspešen. Program udeležence seznanja z razumevanjem pojma samopodobe,
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predstavi značilnosti ljudi s pozitivno in tipe vedenja, ki izdajajo negativno samopodobo. Slušatelji izpolnijo vprašalnik za
samooceno, na delavnicah jih naučimo korakov za načrtno spreminjanje samopodobe, ki vodi v izgradnjo pozitivne prihodnosti.
Predavatelji in teme:
• Razumevanje samopodobe - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Zakaj je samopodoba pomembna - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Izsledki raziskav - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Zakaj se ljudje premalo cenijo - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Razvijanje dejavnikov, ki spodbujajo pozitivno samopodobo - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
2 P, 4 D
• Posodobitev življenskih prepričanj - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Izgradnja pozitivne prihodnosti - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Značilnosti ljudi z dobro samopodobo - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Tipi vedenja, ki izdajajo negativno samopodobo - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Vprašalnik za samooceno - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Koraki za spreminjanje samopodobe - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
Reference: Inštitut je član in predstavnik Mednarodnega združenja za razvoj zavesti o osebni vrednosti in od leta 1995 vnaša
inovativne programe s področja razvijanja pozitivnega samovrednotenja v Sloveniji.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Poslanstvo našega Inštituta je krepitev zavesti o pomenu samovrednotenja na vseh področjih človekovega življenja: v
vzgoji, medsebojnih odnosih, družini in delovnem mestu
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

POZITIVNO DELOVNO OKOLJE
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erna Tadič, prof;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: S spoznavanjem zakona petih elementov čustvovanja bodo udeleženci seminarja dobili znanja in tehnike za odkrivanje,
obvladovanje in oplemenitenje svojih čustev. Z delom na sebi pa znanja in tehnike za razumevanje čustvovanja učencev in za
uravnotežen prenos in sprejem čustvene energije na učence in okolje.
Predavatelji in teme:
• 1. Samoopazovanje in ozaveščanje lastnih miselnih in čustvenih vzorcev, kako ostati čustveno neprizadet, jasno
2P
izražanje in samoobvladovanje - Milena Plut Podvršič, zdravnik specialist splošne medicine
• 2. Zavedanje lastnih vedenjskih vzorcev in spreminjanje le teh , odkrivanje vedenjskih vzorcev učencev,
2D
vzpodbuda, nadzor, samonadzor, pogojevanje ... - Milena Plut Podvršič
• 3.Transferi čustev in čustvene energije v okolju in skupini - Milena Plut Podvršič
2D
• 4. Delo na sebi - iskreno in brez laži samemu sebi, tehnike obvladovanja čustev, vizualizacija, meditacija - Milena
2D
Plut Podvršič
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Udeležbo na seminarju priporočamo udeležencem, ki so pripravljeni na intenzivno delo na sebi kot osnovi za dosego
cilja, ki ga ima seminar Max. udeležencev je 30, intenziveje pa je delo v manjši sk.
Reference: Seminar vodi zdravnica, specialistka splošne medicine, ki v svoji dolgoletni praksi vsakodnevno odkriva posledice
neuravnoteženega delovanja čustev na človekovo ravnanje in zdravje
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminar izvajamo v obliki enodnevne delavnice, ki je primerna za vsakogar, ne glede na delovno okolje in tudi v
šolstvu smo z njo prisotni že nekaj let. Osnovni delavnici lahko sledi niz nadaljevanj
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.01. Nasveti in vaje za krepitev učiteljeve samopodobe in samopodobe
pri učencih v OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

RAZVIJANJE LASTNE POZITIVNE SAMOPODOBE IN SAMOPODOBE PRI UČENCIH V OŠPP IN ZAVODIH
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Uvidevanje lastnega vedenja in samopodobe,, izboljšati komunikacijo z boljšim poznavanjem problemov lastnega
nezadovoljivega vedenja in negativne samopodobe.
Predavatelji in teme:
• kako pomembna je samopodoba? - mag. Darija Žgavc
2, P
• destruktivna vedenja - rezultat slabe samopodobe in neučinkovitega vzgojnega delovanja - mag. Darija Žgavc
2, D
• spreminjanje ovir v priložnosti - izziv šestih področij samopodobe - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
• sodobni časi so spremenili naše potrebe in potrebe otrok (fizični, čustveni in vedenjski simptomi negotovosti) 2, D
mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• kako sebi in učencem ustvariti okolje, v katerem se razvija samospoštovanje, motivacija in storilnost - mag. Darija
2, D
Žgavc
• pomen pozitivnega občutka lastne vrednosti - mag. Darija Žgavc
2, D
• praktični pristopi k preverjanju lastne samopodobe in samopodobe učencev - mag. Darija Žgavc
2, ED
• strategije za odkrivanje novih moči v sebi in učencih - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
2, D
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Obveznosti: Ni predvidenih dodatnih obveznosti.
Pogoji: Niso predvideni posebni pogoji.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.02. Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja konfliktov v
OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

OBČUTEK LASTNE VREDNOSTI KOT NAČIN PREPREČEVANJA NESOCIALNEGA VEDENJA
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 1
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32, e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Občutek lastne vrednosti je osnovni dejavnik, ki določa uspešno delovanje posameznika v družbi. Namen posveta je
predstaviti pomen in vpliv pomanjkanja občutka lastne vrednosti na odklonilne oblike vedenja (zloraba drog in alkohola,
problemi socializacije, konfliktno in agresivno vedenje, depresivnost in samomorilnost). Seminar opredeli njegovo pomembno
preventivno vlogo pri odpravljanju perečih problemov in odkriva načine za spodbujanje pozitivnega samovrednotenja.
Predavatelji in teme:
• Šolska kultura in spodbujanje pozitivne samopodobe ter občutka lastne vrednosti - dr. Janez Bečaj
1P
• Dejavniki, ki spodbujajo nasilje in zaščitni dejavniki - dr. Janez Bečaj
1P
• Značilnosti učinkovitega in značilnosti motenega šolskega okolja - dr. Janez Bečaj
1P
• Vprašanja pri uvajanju preventivnih programov v šole - dr. Janez Bečaj
1P
• Pomen spodbujanja zdrave učenčeve samopodobe - mag. Mojca Juriševič
1P
• Vedenje otrok z visoko in nizko samopodobo - kaj lahko opazijo učitelji - mag. Mojca Juriševič
1P
• Pet dejavnikov, ki jih mladostnik potrebuje za zdrav osebnostni razvoj - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P
• Kako ravnati z izzivi in spremembami - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1D
• Možnosti za uvajanje v šolsko okolje - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P
• Koraki za razvijanje pozitivnega samovrednotenja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
2D
• Načini za povečanje osebne učinkovitosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1D
• Vprašalnik za samooceno - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1D
• Raziskave o vplivu nizkega samovrednotenja na rizična vedenja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P
• Samopodoba in učno vedenje - mag. Mojca Juriševič
1P
• Opredelitev samopodobe, samovrednotenja - osnovne značilnosti - mag. Mojca Juriševič
1P
Obveznosti: Možnost nadaljnjega usposabljanja za mentorja programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja
Pogoji: Program je namenjen vsem, ki želijo prepoznati pomen samovrednotenja na področju vzgoje, socialne problematike in
duševnega zdravja, se naučiti razvijati občutek lastne vrednosti pri sebi in drugih.
Reference: Inštitut že od leta 1999 izvaja program po vsej Sloveniji; doslej se je seminarja udeležilo preko 1500 strokovnih
delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Seminar šteje kot 1. del usposabljanja mentorjev po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in
mladostnikov. Rezultati kažejo, da je zelo primeren za delo z otroki s posebnimi potrebami.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.03.02. Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja konfliktov v
OŠPP in zavodih (posebne potrebe).

MOJE VREDNOTE - ZAUPANJE VASE IN V DRUGE
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erna tadič, prof.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Seminar daje znanja in tehnike za odkrivanje svojih vrednot in izražanje sebe brez strahu pred neuspehom, znanja za
razumevanje vzrokov in večplastnosti konfliktov, ter konstruktivnost v pristopu reševanja le teh, brez odvečnega odlivanja
energije in samozaupanja
Predavatelji in teme:
• 1. Moje vrednote, zaupanje vase in v druge - Milena Plut Podvršič, zdravnik specialist splošne medicine
2D
• 2. Zakaj se meni to dogaja - energijski zakon konflitov, miselni in čustveni vzorci, ki povzročajo konflikte - Milena
2D
Plut Podvršič
• 3. Postanimo gospodar položaja, ko misli in čustva ne obvladujejo nas, ampak mi njih. Tehnike preprečevanja in
4D
razreševanja konfliktnih situacij - Milena Plut Podvršič
Obveznosti: ni obveznosti, razen aktivno sodelovanje na delavnici
Pogoji: Udeležbo na seminarju priporočamo udeležencem, ki so pripravljeni na intenzivno delo na delavnici. Max. število
udeležencev je 30, za boljše delo pa so zaželjene manjše skupine
Reference: Seminar vodi zdravnica, specialistka splošne medicine, in ga že nekaj let kontinuirano izvaja v nekaterih zavodih,
dijaških domovih in v skupinah izven šolstva
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminar je primeren za vsako delovno okolje . Kandidatom priporočamo, da si prehdodno pridobijo naš podroben
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program , ker razpisni pogoji objave, sicer zelo pestre vsebine, ne omogočajo
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

SOCIALIZACIJA AGRESIJE
A.A. INSERCO, SVETOVALNA DRUŽBA D.O.O., CELOVŠKA 25, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13028
Št. točk: 0,5
Koordinator: AZRA KRISTANČIČ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: SOCIALIZACIJA AGRESIJE - PREDSTAVILI BOMO VRSTE IN POJAVNOST JEZE, AGRESIJE IN NASILJA TER
DEJSTVO DA NAKOPIČENA NEODREAGIRANA JEZA PREIDE V AGRESIJO, NASILJE IN PSIHOSOMATSKE BOLEZNI.
PRAVTAKO JE POTREBNO SPOZNATI DA SO ČUSTVA JEZE IN AGRESIJE LAHKO POZITIVNA IN MOTIVIRAJOČA ZA
VRSTO ČLOVEKOVIH DEJAVNOSTI. KAKO UČINKOVITO USMERITI SVOJO JEZO IN AGRESIJO? KAKO ODPRAVLJATI
NASILNO VEDENJE PRI SEBI , V DRUŽINI, V ŠOLI, NA DEL. MESTU IN V SAMI DRUŽBI.
Predavatelji in teme:
• SOCIALIZACIJA AGRESIJE - AZRA KRISTANČIČ
P
• SOCIALIZACIJA AGRESIJE - EDO POSEGA
P
• SOCIALIZACIJA AGRESIJE - DORIS ADAMČIČ PAVLOVIČ
P
Obveznosti: UDELEŽENCI MORAJO IZDELATI SEMINARSKE NALOGE.
Reference: TEME SO BILE IZVAJANE V OKVIRU STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 4X V LETIH
2000,2001,2002IN 2003.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: SOCIALIZACIJA AGRESIJE - avtorja AzraKristančič, Edo Posega et al, A.A. INSERCO Svetovalna družba, Ljubljana
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

POJAV NASILNIŠTVA IN SAMOUNIČEVALNEGA VEDENJA PRI MLADOSTNIKIH
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznati dejavnike, ki povzročijo nasilje in samouničevalno vedenje ter možnosti za preventivno dejavnost šole, družine in
družbe.
Predavatelji in teme:
• Pojmovanje agresivnosti po različnih teorijah - spec.klin.svet.Mrak Černelič Helena,univ.dipl.psih
2P
• Agresivnost kot odziv na frustracije - spec.klin.svet.Mrak Černelič Helena, univ.dipl.psih..
2P,D
• Agresivnost kot osebnostna lastnost - spec.klin.svet.Mrak Černelič Helena,univ.dipl.psih.
2P,D
• Spol in agresivnost - spec.klin.svet.Mrak Černelič Helena, univ.dipl.psih.
2P,D
• Preventivni dejavniki šole, družine in družbe - spec.klin.svet.Mrak černelič Helena, univ.dipl.psih.
2P
• Razvoj agresivnosti ter samodestruktivno vedenje pri mladostnikih - spec.klin.svet.Mrak Černelič
4P,D
helena,univ.dipl.psih.u
• Agresivnost v luči socialnega učenja - spec.klin.svet.Mrak Černelič Helena
2P,D
Obveznosti: Ni obevznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je bil že večkrat izpeljan za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in bil odlično ocenjen.
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: Program je objavljen na spletni strani www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

UČIMO MLADE TEORIJE IZBIRE ALI KAKO IZBIRAMO SVOJA VEDENJA
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali načine, kako teorijo izbire lahko predstavijo in približajo tudi svojim učencem - kako
lahko sami usmerjajo svoje življenje in sami odločajo kaj bodo počeli. V kakovostni šoli tudi učenci delujejo v skladu s teorijo
izbire.
Predavatelji in teme:
• Učenje teorije izbire na konkretnih situacijah (npr. pretep med učencema, kritiziranje drugega, ...) - Herman
2P, 4V
Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Spoznavanje tehnik, kako učence naučiti da vsi ljudje izbiramo svoja dejanja - odgovorni smo tako za neumna in
2P, 6V
pametna dejanja - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Zadovoljevanje naših potreb kot gonilo izbora naših vedenj - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P
evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
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UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

KAOS V NAŠIH ŠOLAH
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci bodo spoznali načine, kako kanalizirati nepredvidljiv \\\"output\\\" dijaka; Prepoznavali bodo razloge, ki
privedejo do nezaželjenega \\\"outputa\\\", kot so disciplinske težave, droge, težave pri učenju, ?
Predavatelji in teme:
• Vsi sistemi, ki jih ustvaril človek, imajo vse značilnosti kaosa. Tudi vzgojno-izobraževalni proces ima zelo
1P
zapleteno, neenosmerno in kaotično dinamiko. - Dr. Pavao Brajša
• Učitelja, njegovo komunikacijo in vedenje lahko opazujemo tudi kot kaoteičen težko prepoznaven in najpogosteje
2P
nekontroliran \"input\", učenca pa kot nepredvidljiv \"output\". - Dr. Pavao Brajša
• Kako kanalizirati \"Input\" učitelja in \"Outout\" učenca, da preprečimo disciplinske težave, težave z drogo, težave
5 P,D
pri učenju. - Dr Pavao Brajša
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

NLP COACHING V SVETOVALNEM DELU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 /bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seminar je informativno naravnan, čeprav bodo udeleženci lahko uporabljali pri svojem delu elemente NLP Coachinga, ki
je nova metoda svetovanja, temelječa na nevrolingvističnem programiranju (NLP). Z umetnostjo postavljanja vprašanj in vero v
dijakove notranje vire, lahko coach pomaga dijaku do motivacije, definiranja in uresničevanja ciljev, učinkovitih navad, boljše
samopodobe in zadovoljujočih socialnih stikov.
Predavatelji in teme:
• - Uvod v NLP Coaching - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• - Vzpostavljanje dobrega stika in zaupanja z dijakom - Saša Klemenčič
2 P, D, V
• - Notranja stanja coacha - Saša Klemenčič
2 P, D, V
• - Postavljanje učinkovitih vprašanj - Saša Klemenčič
3 P, D, V
• - Coaching koncepti (Acknowledgment vs. praise, Forward the action, Requesting, Asking permission,
5 P,D,V
Challenging, Championing, Humor) - Saša Klemenčič
• - Etični kodeks NLP Coach -a - Saša Klemenčič
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah.
Pogoji: Pripravljenost za osebno rast.
Reference: Predavateljica je že vodila seminarje s podobnimi vsebinami za učiteljske zbore v zadnjih treh letih.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

KAKO PRIPRAVIMO MLADE, DA PREVZAMEJO ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE - 1. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Program je namenjen vzpostavljanju dobrih odnosov med dijaki in pedagoškimi delavci ter povečevanju učinkovitosti
pedagoških delavcev pri vodenju mladih, ki imajo težave pri sprejemanju šolskega reda in zahtev srednje šole in zato
odgovornost za svoje nesprejemljivo vedenje prelagajo na učitelje in šolo. Po seminarju je udeleženec ozaveščen, kako njegovo
vedenje vpliva na vedenje mladostnikov; analizira, uporablja in vrednoti metode in tehnike dela, ki omogočajo odgovorno
vedenje dijakov.
Predavatelji in teme:
• Osnovne potrebe mladih, ki so gibalo vsakega vedenja - Milena Kejžar
2 P,V
• Motivacija, ki mlade vodi v točno določeno vedenje - Milena Kejžar
2 P,V
• Elementi celostnega vedenja in vzgibe za spremembo vedenja mladih - Milena Kejžar
2 P,V
• Kako s svojim vedenjem vplivamo na vedenje mladih - Milena Kejžar
2D
• Učinkovito oblikovanje pravil vedenja v oddelku - Milena Kejžar
2 P,V
• Učinkovitost pohvale, nagrade in kazni - Milena Kejžar
2D
• Kaj lahko uporabimo namesto kaznovanja, da nam sledijo tudi vzgojno zahtevnejši dijaki - Milena Kejžar
2 P,D
• Učinki kritike na vedenje dijakov - Milena Kejžar
2 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih vrtcih, OŠ, SŠ in dijaških domovih za pedagoške
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delavce v zadnjih 10 letih preko 100-krat pod naslovom Omogočimo otrokom odgovorno vedenje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: knjige dr. Williama Glasserja in njegovih sodelavcev. Dodatne informacije na www.much.si ali
na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

KAKO PRIPRAVIMO MLADE, DA PREVZAMEJO ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE - 2. DEL
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 1
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Po seminarju udeleženec pozna sebe kot vodjo; se zaveda pomena odgovornega vedenja sebe in dijakov; vodi pogovor v
konfliktni situaciji; pozna tehnike in metode reševanja konfliktov. Udeleženci bodo aktivno sodelovali v reševanju primerov iz
prakse in tako pridobivali neposredne izkušnje za dobro reševanje konfliktnih situacij med mladostniki. Dobili bodo konkretne
praktične izkušnje, kar ima izredno učinkovitost in motivacijsko vrednost za uporabo pridobljenih znanj v praksi.
Predavatelji in teme:
• Lastnosti dobrega pedagoškega delavca za preprečevanje konfliktov - Milena Kejžar
2 P,V
• Reševanje konfliktov na konkretnih primerih udeležencev - Milena Kejžar
1D
• Prikaz dobro rešenih konfliktov iz prakse - Milena Kejžar
1 P,D
• Kako s svojim vedenjem preprečimo konflikte ali jih omilimo, če so že nastali - Milena Kejžar
2 P,V
• Vrste konfliktov in odgovornost za konflikt - Milena Kejžar
2 P,V
• Metode reševanja konfliktov - Milena Kejžar
2 P,D
• Kaj dela dober pedagoški delavec, da prepreči konflikte v skupini - Milena Kejžar
2D
• Tehnike vodenja razgovora z mladostnikom v konfliktni situaciji - Milena Kejžar
2 P,V
• Vzroki za nastajanje konfliktov - Milena Kejžar
2 P,D
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Pogoji: Pridobljena znanja iz seminarja Kako pripravimo mlade, da prevzemajo odgovornost za svoje vedenje - 1. del.
Reference: Program je bil izvajan na republiškem nivoju, v posameznih OŠ, SŠ in dijaških domovih za pedagoške delavce v
zadnjih 10 letih preko 30-krat pod naslovom Omogočimo otrokom odgovorno vedenje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: knjige dr. Williama Glasserja in njegovih sodelavcev. Dodatne informacije na www.much.si ali
na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

POKLICNA ORIENTACIJA V SREDNJI ŠOLI
Q-SATIS ALEŠ ČERIN S.P., Ob potoku 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Aleš Čerin, ales@qsatis.com, 01 5425 804, 041 789 188;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci: spoznajo značilnosti mladostnika povezane s poklicno orientacijo, spoznajo elemente kvalitetnega odločanja
in uporabo pri usmerjanju mladih v poklicnem odločanju, preizkusijo metode komunikacije, ki pri individualnem ali skupinskem
pogovoru omogočajo načrtovanje poklicne poti, znajo vključiti poklicno usmerjanje v šolske dejavnosti, se naučijo pripraviti vsaj
3 dejavnosti za spoznavanje lastnih kvalitet in poklicnih želja, preizkusijo nekaj možnosti iskanja poklicnih informacij
Predavatelji in teme:
• Mladostnik in poklicno odločanje - Danilo Kozoderc
1 P, 1V
• Poklicno usmerjanje: načini in možnosti v šoli - Danilo Kozoderc
1P
• Poklici in študiji - Danilo Kozoderc
1V
• Dejavnosti za odkrivanje želja in sposobnosti - Danilo kozoderc
4D
Reference: Delavnice: Kam po maturi?, za gimnazijce, 9 x, Služba me išče, načrtovanje poklicne poti za študente, 3 x, Izbira
poklicne poti, ciljna populacija: vzgojitelji, učitelji in skavtski voditelji, 1x
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Wolff, L., Frank, J., (1993). Odkrivanje poklicnega cilja in strategija njegovega uresničevanje.
Doba, Bolles, R., N., (1999). Kakšne barve je tvoje padalo? Gnosis-Quatro; www.qsatis.com
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

NAVAJANJE NA SAMONADZOR IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci bodo spoznavali poti pri razreševanju nasprotij potreb med učenci in učitelji oz. vzgojitelji. V delavnicah, bodo
ob primerih iz prakse spoznavali, kako različni pristopi pri oblikovanju pravil in meja vplivajo na razvijanje bolj pristnih in odprtih
odnosov med učenci in učitelji oz. vzgojitelji, kar je eden od pogojev za obojestranski uspeh in zadovoljstvo.
Predavatelji in teme:
• Prehod iz industrijske v informacijsko družbo. Od poslušnega k odgovornemu učencu. - mag. Jurij Smerdelj
2P
• Trije pristopi k razreševanju nasprotij potreb: z nadvladanjem (zmagam- izgubiš), permisivnostjo oz. popuščanjem 1 P, 3 D
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(izgubim?zmagaš), s sodelovanjem (zmagam-zmagaš). - mag. Jurij Smerdelj
• Povratna informacija. Pozitivna naravnanost meja - mag. Irena Hlača
2D
• Vzpostavitev oporne mreže in skrb zase. - mag. Jurij Smerdelj
1P
• Ločimo osebnost učenca od njihovega vedenja-dejanja. Napadimo problem, ne osebe. Namesto kazni, posledice.
1 P, 2 D
- mag. Jurij Smerdelj
• Usmerjenost k uspehu. Kako postaviti mejo predno ga učenci kaj polomijo? Doslednost pri izvajanju meja.
1 P, 3 D
Jasnost meja, navodil. - mag. Jurij Smerdelj
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s podobno vsebino je bil izveden za kolektiv srednje šole in skupino učiteljev razpisnega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature udeleženci prejmejo na seminarju.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

AGRESIVNOST IN NASILJE OTROK V SREDNJI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seminar je namenjen učiteljem v srednjih šolah. Učitelji naj bi si skozi seminar pridobili nekatera osnovna spoznanja v
zvezi z dejavniki razvoja agresivnega vedenja in pojavljanja nasilja in možnostmi korekcije tega vedenja. Podrobneje naj bi
spoznali dinamiko nastanka agresivne reakcije, da bi lažje pozitivno posredovali in preprečili tovrstne reakcije v srednji šoli.
Predavatelji in teme:
• Agresivnost - temeljni pojmi - dr. Maks Tušak
2P
• Definicije in pojmovanja agresivnosti - dr. Maks Tušak
4P
• Prosocialna in antisocialna agresivnost - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Kulturni in spolni dejavniki agresivnosti, nasilje v mladostništvu - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Merjenje in opazovanje agresivnosti - Manca Faganel
2 P, D
• Psihološke značilnosti mladostništva - Manca Faganel
2 P, D
• Preventiva - dr. Robert Masten
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni progami so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si, udeleženci prejmejo
gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

NEPRILAGOJENE OBLIKE VEDENJA V ŠOLI
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti se z oblikami neprilagojenega vedenja in etiologijo tega ter z možnostmi dela z neprilagojenimi posamezniki.
Ciljna skupina: Učitelji/ce v osnovnih in srednjih šolah, strokovni delavci (svetovalna služba ipd.).
Predavatelji in teme:
• Pregled oblik neprilagojenega vedanja - asist. dr. Robert Masten
3P
• Teoretične osnove agresivnosti - asist. dr. Robert Masten
3P
• Asertivnost in instrumentalna agresivnost - izr. prof. dr. Matej Tušak
2P
• Kanaliziranje agresivnosti in delo z agresivnimi posamezniki - red. prof. dr. Maks Tušak
3D
• Merjenje agresivnosti - izr. prof. dr. Matej Tušak
1V
• Patološka agresivnost - red. prof. dr. Maks Tušak
2P
• Pomen agresivnosti za razvoj osebnosti - izr. prof. dr. Matej Tušak
2P
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnici.
Pogoji: Delo z otroki in/ali učenci v osnovni in srednji šoli, dijaških domovih, zavodih ipd.
Reference: Izvedena programa Agresivnost in nasilje v šoli, Depresivnost in samomorilnost: več ponovitev za učitelje/ce,
vzgojitelje/ce in drugo strokovno osebje (svetovalni delavci, psihologi itd.).
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

UČITELJ IN RAZVOJNE POTREBE MLADOSTNIKA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelji se seznanijo z najnovejšimi spoznanji o razvoju mladostnika in simulirajo različne strategije, kako uspešno
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komunicirati in aktivno poučevati mladostnike.
Predavatelji in teme:
• Miselni, socialni in čustveni razvoj mladostnika - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
• Sodobne raziskave o slovenskih mladostnikih - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
• Kako odpravljati težave v komunikaciji med učiteljem in mladostnikom - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
• Aktivno poučevanje mladostnika - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Srednješolski učitelji.
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT

3 P,V
1 P,V
2D
2 P,V

UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

OSVEŠČANJE O POMEMBNOSTI OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 1
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Usposobiti srednješolske učitelje in vzgojitelje za vodenje sklopa delavnic o obvladovanju konfliktov za srednješolce.
Predavatelji in teme:
• Pogoste vrste konfliktov pri srednješolcih - Marko Iršič
1D
• Osveščanje učiteljev, staršev in dijakov - Marko Iršič
1 P, D
• Razvijanje občutljivosti in tolerance na konflikt - Marko Iršič
1 P, V
• Vrstniško posredovanje v konfliktu - Marko Iršič
1 P, V
• Posredovanje učitelja pri konfliktih med srednješolci - Marko Iršič
1 P, V
• Posredovanje pri konfliktu - Marko Iršič
2V
• Kaj je notranji konflikt, kako nastane in kakšne so njegove poseldice - Marko Iršič
1 P, D
• Tehnike obvladovanja notranjih konfliktov - Marko Iršič
3 P, V
• Vodenje programa delavnic za srednješolce in uporaba gradiva - Marko Iršič
3 P, V
• Akcijski načrt - Marko Iršič
1D
Pogoji: Predhodna udeležba na seminarju UMETNOST OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
Reference: Program usposabljanja srednješolskih učiteljev se bo letos prvič izvajal v okviru projekta OSVEŠČANJE O
POMEMBNOSTI OBVLADOVANJA KONFLIKTOV.
Cena: 280.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

UMETNOST OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 1
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Pri srednješolskih učiteljih in vzgojiteljih poglobiti razumevanje konfliktov, njihovega nastanka in dinamike, spoznati stile
odzivanja na konflikte ter vlogo občutljivosti in tolerance na konflikt ter spoznati in se izuriti v tehnikah obvladovanja konfliktov s
posebnim povdarkom na konfliktih med srednješolci.
Predavatelji in teme:
• Kaj je konflikt in kako nastane. Vrste konfliktov. - Marko Iršič
1P
• Pozitivne in negativne posledice konfliktov - Marko Iršič
1 P, D
• Konflikt in nasilje - Marko Iršič
1 P, D
• Občutljivost in toleranca za konflikt - Marko Iršič
1 P, V
• Stili odzivanja na konflikte - Marko Iršič
1 P, V
• Smernice za obvladovanje konfliktov - Marko Iršič
1 P, D
• Tehnike ohranjanja sodelovanja - Marko Iršič
1 P, V
• Akomodacija konflikta - Marko Iršič
1 P, V
• Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov - Marko Iršič
3V
• Metakomunikacija - Marko Iršič
1 P, V
• Spreminjanje vedenjskih vzorcev - Marko Iršič
1 P, V
• Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov - Marko Iršič
2 P, V
• Osveščanje in razvoj kulture - Marko Iršič
1 P, D
Reference: Programi s tega tematskega sklopa že izvajani cca. 20 x za različne ciljne skupine (učitelji, skavtski voditelji,
študenti, odprte skupine, podjetja)
Cena: 280.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si literatura: Iršič, M., 2004, Umetnost
obvladovanja konfliktov (v tisku)
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

RAZRED - PROSTOR RAZVIJANJA DOBRE SAMOPODOBE TUDI V SREDNJI ŠOLI
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 03010
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Koordinator: Ksenija Lekić, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, tel: 03/42 51 146, e-pošta:
ksenija.lekic@zzv-ce.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: V prvem dnevu bodo udeleženci spoznali uporabne pristope za spodbujanje dobre samopodobe kot varovalnega
dejavnika duševnega zdravja mladih. V delavnicah bodo razvijali veščine za ustvarjanje kakovostne klime v razredu. Seznanili
se bodo s sodobnim projektom spletnega komuniciranja To sem jaz in spoznali primer dobre razredne ure o samopodobi. V
drugem dnevu bodo po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja osvetlili dejavnike za razvijanje lastne samopodobe
in osebne učinkovitosti.
Predavatelji in teme:
• Dobra samopodoba učitelja in dijakov kot dejavnik zadovoljstva, ustvarjalnosti in odpornosti proti stresu - Marja
1,5 P
Strojin
• To sem jaz - primer sodobnega projekta spletnega komuniciranja z mladostniki in promocije zdravja - Ksenija
1P
Lekić, mag. Damjana Podkrajšek
• Izbiram pozitivne misli (primer razredne ure, ki spodbuja dijake k pozitivnemu pogledu na življenje in nase) 1,5 D
Alenka Tacol
• Veščine spodbujanja dobrih odnosov in pozitivne samopodobe v razredu - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec
4D
• Razvijanje pozitivnega samovrednotenja: dejavniki za zdrav osebnostni razvoj, načini za povečanje osebne
8 P, D
učinkovitosti, možnosti za uvajanje programa v šolsko okolje - Usposobljeni inštruktor programa Razvijanje
pozitivnega samovrednotenja
Obveznosti: Zaželeno je, da učitelji pridobljena znanja preizkusijo tudi v praksi, v okviru razrednih ur.
Pogoji: Motiviranost šole in učiteljev za prepoznavanje pomena pozitivne samopodobe za zdrav razvoj otrok in mladostnikov.
Pridobljena znanja so uporabna za ves učiteljski kolektiv.
Reference: ZZV Celje uspešno izvaja izobraževanja v projektu To sem jaz že 3. leto. Programa Inštituta za razvijanje osebne
kakovosti se je od l. 1999 udeležilo 1.500 učiteljev in drugih strokovnih delavcev.
Cena: 285.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci bodo prejeli kakovostna tiskana gradiva za najstnike. Zavod za zdravstveno varstvo Celje izvaja
izobraževanje v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

STRES, DEPRESIJA IN SAMOMORILNOST PRI MLADIH - MOŽNOSTI KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V
SREDNJI ŠOLI
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nuša Konec Juričič, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, tel.: 03/42 51 202; e mail:
Nusa.Konec@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: S seminarjem želimo razjasniti stališča ter posredovati izkušnje, znanja in strategije, ki bodo pedagoškim delavcem v
pomoč pri krepitvi duševnega zdravja in zmanjševanju stresa, depresivnosti in samomorilnerga vedenja med mladostniki. Cilj je
povečati občutljivost za probleme duševnega zdravja in posredovati veščine za zgodnje prepoznavanje pomembnih sprememb
pri mladostnikih, kar je pogoj za zagotavljanje pravočasne in optimalne strokovne obravnave in pomoči.
Predavatelji in teme:
• Duševno zdravje in samomorilno vedenje na Celjskem in v Sloveniji - Nuša Konec Juričič
0,5 P
• Kako pristopit k mladostniku, ki je depresiven in/ali samomorilno ogrožen - Iztok Lešer
2D
• Premagovanje stresa in anksioznosti - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
2,5 D
• Stres in agresivnost pri mladostnikih - mag. Drago Tacol
1P
• Anksioznost pri mladostnikih - Bojana Veber Habjan
1P
• Depresija in samomorilno vedenje pri mladostnikih - Iztok Lešer
1P
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program smo v šolskih letih 2002/03 ter 2003/04 izvedli trikrat, udeležilo se ga je 76 pedagoških delavcev OŠ, SŠ
in dijaških domov s Celjskega. Povprečna ocena vsebine: 5,5.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev v eni izvedbi: 30. Program priporočamo celotnim kolektivom SŠ in dijaških domov.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

USPEŠNO OBVLADOVANJE STRESA PRI MLADOSTNIKIH
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nuša Konec Juričič, dr. med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, tel.: 03/42 51 202; e mail:
Nusa.Konec@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj delavnice je pedagoškim delavcem posredovati znanja in veščine za uspešno obvladovanje stresa, ki jih bodo prenesli
na dijake, v pomoč pa bodo tudi profesorjem pri obvladovanju njihovega stresa. Seznanili se bodo, kako dijake na razumljiv
poučiti o tem, kaj je stres, kaj vse ga povzroča, kaj vpliva na njegovo doživljanje in kakšni so manj in bolj učinkoviti načini za
spoprijemanje s stresom. Delo bo potekalo v obliki kratkih predavanj, vaj, igre vlog in diskusije.
Predavatelji in teme:
• Priprave na pogovor z mladostniki o stresu - Bojana Veber Habjan, Nuša Konec Juričič
1P
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• Kako pri mladostnikih povečamo trdoživost in odpornost na stres - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan, Nuša
1 P, V
Konec Juričič
• Učenje življenjskih spretnosti za uspešno obvladovanje stresa - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
3D
• Učenje tehnik sproščanja in pomirjanja - mag. Drago Tacol, Bojana Veber Habjan
3D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Delavnico izvajamo prvič na pobudo pedagoških delavcev, ki so se udeležili našega programa o stresu ter
samomorilnosti med mladimi in izrazili potrebo po izkustveni delavnici za obvladovanje stresa.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno število udeležencev v eni izvedbi: 30. Delavnico svetujemo celotnim pedagoškim kolektivom srednjih šol
in dijaških domov.
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.01. Socializacijski problemi današnje srednješolske mladine.

KAKO SE BORITI PROTI PATOLOGIJI SODOBNEGA ČASA V SREDNJIH ŠOLAH
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti se s patologijo sodobnega časa (bolezni odvisnosti, agresivnostjo, samomori); Povezanost vzgoje s
problematiko nasilja; Metode in modeli za preprečevanje patologije: Avtoriteta in permisivna vzgoja
Predavatelji in teme:
• Bivanjska praznina - dr. Zdenka Zalokar Divjak
6 P,V
• Sodobna generacija in etična vprašanja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
• Oblike pomoči proti boleznim odvisnosti, samomora, agresivnosti - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Pozitivne ali negativne izkušnje pri reševanju težav
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, Dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: -mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
srednji šoli.

NEVIDNE ODVISNOSTI
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Preventiva zasvojenosti in usposabljanje pedagoških delavcev za prepoznavanje zasvojenosti in ravnanje z rizičnimi
mladostniki
Predavatelji in teme:
• Odvisnost od odnosov: 1. Otroci alkoholikov 2. nekemične odvisnosti: odvisnost od hrane, hazardiranje, odvisnost
8P,V
od tveganja, odvisnost od TV in interneta - Sanja Rozman,dr.med.
• Da bi razumeli zasvojenost- pogled skozi oči zasvojenega - Sanja Rozman,dr.med.
2P,V
• Celostni pristop (telesna, duševna, socialna, duhovna dimenzija) pri vzdrževanju človekovega zdravja in kako jih
6P,V
krepimo - Sanja Rozman,dr.med.
Obveznosti: NI posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je že 4 leta v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja, z mnogimi izvedbami tudi za kolektive in
odličnimi ocenami.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
srednji šoli.

DROGE IN ZASVOJENOSTI V SREDNJI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci naj bi skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o boleznih odvisnosti, o psihičnih značilnostih zasvojenih, o
kliničnih slikah. Spoznali naj bi se z rizičnimi dejavniki, z vlogo družine in možnostmi preventive ter problemi, ki so posebej
izpostavljeni v obdobju srednje šole - mladostništva.
Predavatelji in teme:
• Teoretične osnove bolezni odvisnosti - dr. Maks Tušak
2P
• Zgodnja identifikacija odvisnosti - dr. Maks Tušak
2P
• Preventivne oblike dela in terapevtske oblike zdravljenja odvisnosti - dr. Robert Masten
5 P,D
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• Vloga družine pri nastankih bolezni odvisnosti - dr. Maks Tušak
4P
• Odvisnost in adolescenca - Maksimiljana Tušak
3 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
srednji šoli.

VLOGA ŠOLE PRI PREPREČEVANJU ODVISNOSTI PRI MLADOSTNIKIH
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, tel.: 2411 962, fani.ceh@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Zavedanje, da nič ne more nadomestiti stika z vrstniki v razredu, ki predstavlja skupnost pomembne ciljne skupine dijakinj
in dijakov, njihovih učiteljev, razrednika in staršev, kjer vidijo strokovnjaki za preprečevanje odvisnosti pomembno mesto za
izvajanje preventivnih programov vseh vrst odvisnosti. Glavni cilj programa je, seznaniti učitelje s okoliščinami za razumevanje
od prehoda nerabe, zlorabe in katere koli rabe drog.
Predavatelji in teme:
• Uvod, Govorimo o drogah, temeljna dejstva - Miha Kramli
1P
• Vpliv in moč prijateljstva, kako z lastnim znanjem mimo droge - Miha Kramli
1V
• Korenina zasvojenosti družina, čustva potrebujejo sodelovanje - Miha Kramli
2 P, D
• Kaj lahko in kaj mora storiti učitelj? - Fani Čeh
1 P, V
• Kdaj je lahko šola ogrožujoč in kdaj varovalni dejavnik za beg v odvisnosti - Fani Čeh
3 P, D
Reference: Ena izvedba za ciljno skupino srednješolskih profesorjev.
Cena: 147.543,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
srednji šoli.

VLOGA UČITELJEV PRI PREPREČEVANJU ZASVOJENOSTI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh, ZRSŠ, Privoz 11, Ljubljana, tel.: 01 2411 962, fani.ceh@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelje želimo seznaniti z možnostmi medpredmetnega povezovanja vsebin vzgoje za zdravje s poudarkom na preventivi
vseh vrst zasvojenosti. Glede na to, da je pojavnost socialnih, čustvenih in vedenjskih problemov pri teh učencih dokazano
večja, bomo na seminarju celostno obravnavali pot od ne jemanja drog, do eksperimentiranja in razvoja odvisnosti pri učencih in
učenkah, ki so še posebno izpostavljeni različnim tveganjem, ki jih prinaša droga tudi v šolsko okolje.
Predavatelji in teme:
• Uvod - pomen medpredmetnega načrtovanja in vključevanja vzgojnih vsebin v kurikulum - Mag. .Franci M.
1P
Kolenec
• Med mladostnikom in drogo, kaj lahko in kaj mora storiti učitelj - Fani Čeh
2 P, D
• Kako z lastnim znanjem mimo droge (čustva potrebujejo sodelovanje) - Miha Kramli
3 P, D
• Medpredmetno načrtovanje vsebin o tobaku, alkoholu in drugih drogah, priprava učne ure - Fani Čeh
2D
Reference:
Cena: 104.399,00 SIT
UZB / 02 Socializacijski problemi, konflikti in agresivnost / 02.05.02. Droge in zasvojenosti-strategije za obvladovanje problema v
srednji šoli.

MOTNJE HRANJENJA PRI NAJSTNIKIH - PROFESORJI LAHKO POMAGAMO
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Damjana Podkrajšek, dr.med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, tel. 03-4251200, e mail: damjana. podkrajsek@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj je posredovati udeležencem znanja in veščine za prepoznavanje motenj hranjenja in ustrezno ravnanje v šolskem
okolju. Udeleženci bodo vadili, kako vzpostaviti z najstnikom zaupno komunikacijo in kako komunicirati s starši bolnega
najstnika. Naučili se bodo, kako pripraviti čim boljše pogoje za ponovno vključitev najstnika v življenje na šoli po zdravljenju v
bolnišnici. Seznanili se bodo z možnostmi strokovne pomoči in dobili priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj.
Predavatelji in teme:
• Telesna samopodba - zakaj je tako pomembna - asist. Metka Kuhar
1P
• Najstnik z znaki anoreksije in bulimije: kaj lahko stori profesor - Darinka Mihelak ali Živa Fortič Smole
2V
• 10 pravil za ukrepanje in kam po pomoč - mag.Damjana Podkrajšek ali asist.mag.Marjetka Hovnik Keršmanc
1V
• Najstnik se vrne iz bolnišnice: kako pripraviti sošolce in profesorski zbor - mag.Damjana Podkrajšek ali Alenka
2V
Hafner
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• Motnje hranjenja - motena samopodoba in uporaba hrane kot nasilja nad samim seboj - Darinka Mihelak ali Živa
2 P,V
Fortič Smole
Obveznosti: Zaželeno je, da udeleženci prelistajo 10 strani gradiv, ki jih prejmejo teden dni pred začetkom.
Pogoji: Edini pogoj je motiviranost osvojiti znanja in veščine o motnjah hranjenja, ki se v zadnjem desetletju močno širijo, na
njihov potek pri posamezniku pa lahko šolsko oklje zelo pozitivno vpliva.
Reference: Marca 2004 smo izpeljali tak seminar za 33 učiteljev, povprečna ocena je bila 5,7. Imamo spletno svetovalnico, v
kateri že četrto leto strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja o motnjah hranjenja.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program izvajata izmenoma Zavoda za zdravstveno varstvo Celje in Kranj, zato sta pri vsaki vsebini napisana po dva
predavatelja. Priporočamo ga celotnim kolektivom srednjih šol in dijaških domov.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

VAJE IZ PRAKTIČNEGA ŽIVLJENJA IN NJIHOV POMEN ZA OTROKOV PSIHIČNI RAZVOJ
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se seznanijo s pestro izbiro vaj in se jih naučijo otroku predstaviti na njemu primeren način.
Predavatelji in teme:
• Vaje iz praktičnega življenja, ki jih lahko vključimo v življenje in delo otrok v šoli in doma. - Herta Kobal
6 P,D,V
• Kako otroku predstavimo vajo, da ga bo zanimala in jo bo zmogel sam opravljati. - Herta Kobal
2 P,V
• Pomen ponavaljanja iste vaje in vpliv na otrokov psihični razvoj - Herta Kobal
2 P,D,V
• Priprava okolja v katerem bo otrok avtonomen pri opravljanju vaj iz vsakdanjega življenja. - Herta Kobal
6 P,V,
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

VZGOJA ČUTOV MALČKOV V VRTCU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se seznanijo s pomenom čutov za učenje, o njihovem razvoju in o razvojnih materialih, s katerimi jih je možno
razvijati.
Predavatelji in teme:
• Čutna obdobja otrok v vrtcu - Herta Kobal
4 P,D,V
• Razvojni material za učenje, razvoj in vadbo vseh čutov - Herta Kobal
12 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

KAKO SE MALČKI UČIJO? I. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: seznaniti udeležence s holističnim pogledom na razvoj otroka, s senzornim učenjem in z razvojno, individualno in kulturno
primernimi pristopi, ki vključujejo novejša odkritja o delovanju možganov in učenju malih otrok;
Predavatelji in teme:
• Kdo smo v odnosu do otrok? - Fanika Balič
1P,D
• Principi, načela in razvojne naloge - Fanika Balič
1P,D
• Celovit pogled na razvoj otroka - Fanika Balič
2P,D
• Razvojno, individualno in kulturno primerna praksa - Fanika Balič
2P,D
• Vloga odraslih - Fanika Balič
2P,D
• Kako se malčki učijo? - Ivana Leskovar
2P,D
• Oblikovanje spodbudnega okolja - Ivana Leskovar
2P,D
• Vključevanje družin - Ivana Leskovar
2P,D
• Senzorne igre - Ivana Leskovar
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 11 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

KAKO SE UČIJO OTROCI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA V VRTCU
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Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Upoštevati novejše socio- kognitivne in konstruktivistične poglede na učenje predšolskih otrok z izvedbenim kurikulumom
v homogenem ali heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja. Razumeti aktivno vlogo odraslega pri učenju otrok.
Dopolniti znanje o zagotavljanju pogojev za kakovostno učenje v drugem starostnem obdobju.
Predavatelji in teme:
• Osebnostni, socialni in čustveni razvoj v drugem starostnem obdobju. Individualne in skupinske razlike med otroci
2P
v vrtcu. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Socialno-kognitivni in konstruktivistični pogledi na učenje predšolskih otrok. - Betka Vrbovšek, MSc,
2 P, D
• Razvoj in učenje otrok. Analiza učnih situacij iz prakse ob videoposnetkih. Delo v skupinah, predstavitve in
4 P, D
razprava. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Analiza vlog vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice pri učenju otrok. Ogled videoposnetkov, analiza in razprava.
4D
Vloga odraslih pri učenju otrok. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Kaj zagotavlja kakovostno učenje v oddelku vrtca. Analiza učnih situacij na videoposnetkih s povdarkom na
4 P, D
načrtovanju, organizaciji vzgojnih sredstev, izbiri dejavnosti ... - Betka Vrbovšek, MSc,
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 35 skupin vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Literatura bo podana v gradivu za seminar.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

UČENJE OTROK V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Dopolniti poglede na razvoj in učenje malčkov v vrtcu z novejšimi teoretičnimi spoznanji. Povezati načela Kurikuluma za
vrtce (1999) s svojo vlogo vzgojitelja pri učenju malčkov. Razumeti in znati ustvariti pogoje znotraj izvedbenega kurikula za
razvoj in učenje malčkov.
Predavatelji in teme:
• Teoretični pogledi na razvoj otrok v prvem starostnem obdobju. - Betka Vrbovšek, MSc,
2P
• Pogoji za kakovostno učenje: evalvacija, načrtovanje, organizacija prostora in sredstev, organizacija igre,
4 P, D
sodelovanje s starši. Analiza učnih situacij. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice: opazovanje, spremljanje, izbira vzgojnih sredstev, iger ... - Betka
4 P, D
Vrbovšek, MSc,
• Novejši pogledi na učenje v prvem starostnem obdobju. Razvoj in učenje v Kurikulumu za vrtce. - Betka
2 P, D
Vrbovšek, MSc,
• Analiza učnih situacij ob videoposnetkih. Komentar k skupinskim izdelkom in svetovanje - Betka Vrbovšek, MSc,
4D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 35 izobraževalnih skupin v vrtcih in za vzgojiteljice na razpisnih
seminarjih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature dobijo udeleženci izobraževanja skupaj z gradivom.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.01.01. Kako se učijo malčki v vrtcu?

ZAKAJ IN KAKO SE UČIJO MALČKI
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, e-mail: ljubica.marjanovic@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1152 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Predstaviti najnovejša spoznanja o razvoju (spoznavnem, govornem, čustvenem) dojenčka in malčka ter na osnovi razvoja
izpeljati strategije in pristope učenja.
Predavatelji in teme:
• Kako se učijo malčki v vrtcu: Razvoj dojenčka in malčka - red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, red. prof. dr.
8 P,S
Maja Zupančič
• Načini učenja in igra kot kontekst za učenje - mag. Urška Fekonja
4 P,S
• Vloga učenja v razvoju malčka - mag. Tina Kavčič
4 P,S
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Vzgojiteljice, svetovalni delavci in delavke v vrtcu, ravnatelji in ravnateljice vrtcev.
Reference: Izvedeni program Modul 1 - razvoj in učenje predšolskega otroka: 20 ponovitev za vzgojiteljice v vrtcih.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.
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UČITELJ IN USTVARJALNOST PRI POUKU
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Program naj udeležencem omogoči, da preko ozaveščanja lastne izkušnje z ustvarjalnostjo laže razumejo in sprejmejo
otrokovo ustvarjalnost. Poudarek je na gestaltističnem razumevanju ustvarjalnosti in vseh vidikov radovednosti, ter razumevanju
mahanizmov, s pomočjo katerih okolje (vzgoja) vpliva na radovednost. S tem naj učitelj prepoznava tudi svoje osebne načine
vplivanja na radovednost in ustvarjalnost pri otroku.
Predavatelji in teme:
• Radovednost kot gibalo razvoja - univ.dipl.psih.Žorž Bogdan
1P; 2P,V
• Motivacija za ustvarjalnost - univ.dipl.psih, Žorž Bogdan
3P,V
• Vpliv na motivacijo - motiviranje - univ.dipl.psih,Žorž Bogdan
4P,V
• Osebna izkušnja ustvarjalnosti in vpliv drugih na lastno ustvarjalnost - univ.dipl.psih,Žorž Bogdan
3P,V
• Radovednost in avtocenzura - univ.dipl.psih,Žorž Bogdan
3D
Obveznosti: Ni posebnih pogojev
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Predavatelj s svojimi izkušnjami pri delu z otroki bogato vnaša svoja spoznanja tudi v stroko.Program je izkustveni
saj nam ponuja mnoge možnosti za razvijanje ustvarjalnosti.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

POMAGAJMO UČENCEM PRI UČENJU
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanje, 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Vsak od nas mora v življenju opravljati različne izpite in večinoma se jih vsi bojimo. Strah je popolnoma odveč, saj se
lahko naučimo osnovnih učnih tehnik, ki jih lahko vedno uporabimo. Udeleženci seminarja bodo spoznali uspešne metode in
tehnike učenja, ter načine, kako povečati motivacijo za učenje pri svojih učencih.
Predavatelji in teme:
• Kako pomagati in svetovati učencem pri pomanjkanju motivacije za učenje - Boni Colnar, univ. dipl. pedagog
2P, 1V
• Spoznavanje uspešnih metod in tehnik učenja: kako premagati strah pred preverjanjem znanja, kako izboljšati
3P, 1V
koncentracijo, kako izdelati dobre izpiske, kako razporediti čas,vpliv čustvenih in soc. dej - Boni Colnar, univ. dipl.
pedagog
• Kako prevzemati odgovornost za učenje v svoje roke - Boni Colnar, univ. dipl. pedagog
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba, seminarska naloga po dogovoru.
Reference: Predavateljica ima izkušnje na području vodenja delavnic o učenju, končano dvoletno izobraževanje iz teorije izbire.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: W. Glasser: Teorija izbire, RIC Radovljice, 1998
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

HITRO POMNENJE - HITREJE DO ZNANJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanksa 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznavanje ključa do dobrega pomnenja abstraktnih pojmov - posebno števil in slovničnih struktur s pomočjo kodnih
sistemov in slikovnih asociacijskih pripomočkov.
Predavatelji in teme:
• O možganih-anatomija in delovanje. Vrste spomina, njegovo delovanje, negovanje, izboljševanje - izjemno učink.
2 P,D,V
pomnenje. - Peter Gorjup
• Mnemonika in vizualne asociacije. Kodni sistemi pri pomnenju abstraktnih pojmov. - Peter Gorjup
3 P,D,V
• Dolgoročni spomin in izdelava slikovnih materialov kot sredstva za doseganje trajnega pomnenja. - Peter Gorjup
2 P,D
• Uporaba kodnega sistema prilagojenega za učbenike in učno snov. - Peter Gorjup
1 P,D,V
Pogoji: Aktivna udeležba na seminarju
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

MISELNI VZORCI PRI POUČEVANJU IN UČENJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci znajo izdelovati miselne vzorce in jih uporabljati pri pripravi na pouk in pri poučevanju. Udeleženci znajo svoje
učence navdušiti za uporabo miselnih vzorcev pri učenju.
Predavatelji in teme:
• Miselni vzorci in možgani; miselni vzorci in glasba - Saša Klemenčič
6 P,D,V
• Uporaba miselnih vzorcev pri poučevanju - Saša Klemenčič
8 P,D,V
• Tehnika izdelave miselnih vzorcev - Saša Klemenčič
2 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

UČNE STRATEGIJE IN UČENJE O UČENJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo, kako prilagoditi učenje posameznemu učencu na njemu lasten in prijazen način tar kako mu
pomagati pri gradnji lastne učne strategije. Znanje bodo udeleženci lahko uporabljali pri pripravah na pouk in izvajanju učne ure
ali neposredno (npr. na razrednih urah), če bodo želeli učence naučiti, kako naj se učijo.
Predavatelji in teme:
• Učne strategije: 1.) primarne (predelava informacij, obvladovanje mnemoničnih pripomočkov). 2.) sekundarne
4 P,V
(zunanji in notranji pogoji za učenje. - Saša Klemenčič
• Učne strategije: 3.) Strategije predelave snovi (mentalne - stili spoznavanja, zaznavanja, učenja, 7 inteligentnosti
3 P,V
po Gardnerju, leva in desna možganska polovica in njun pomen za učenje; - Saša Klemenčič
• Učne strategije: Strategije predelave snovi (materialne - kako delamo zapiske, izpiske, povzetke, podčrtujemo
2 P,V
bistvo, delamo miselne vzorce). - Saša Klemenčič
• Meta učenje, obvladovanje čustveno-motivacijskih stanj - Saša Klemenčič
5 P,V
• Učenje o učenju: faze in metode uvajanja učencev v strategije uspešnega učenja. - Saša Klemenčič
2 P,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

VESELJE DO UČENJA S POMOČJO KOGNITIVNEGA MENTALNEGA TRENINGA
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 1
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja se naučijo prepoznavati vzroke slabše uspešnosti pri učencih in dijakih na afektivnoemocionalni,energetsko- strukturni inracionalni ravni. Naučijo se uskladiti te plasti s pomočjo mentalnih metod in sredstev, ter jih
naravnati tako, da dosegajo boljši spomin, globljo koncentracijo in večjo uspešnost.
Predavatelji in teme:
• Treniranje spomina in vaje za koncentracijo. Časovni menedžment.Konfliktni menedžment.Uspešno doseganje
5-P,5ciljev. - mag. Andrea Sturm, Erika Sonjak, psihodinamik specialist, svetnica
D,6V
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru.
Reference: NOVO!
Cena: 295.000,00 SIT
Opombe: Literaturo prejmejo udeleženci na seminarju.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

NAUČIMO UČENCE UČITI SE !
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erna Tadič, prof;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učni trikotnik - učenec, učitelj, učna snov v medsebojnem razmerju, kako z manj truda in manj časa priti do boljših učnih
rezultaov
Predavatelji in teme:
• 1. učenec spoznaj samega sebe, svoja zaznavanja, razmišljanja, interese, značaj. - Dušica Kunaver
1P
• 2. učenec kot posameznik in kot del razreda, disciplina in samodisciplina,koncentracija - Dušica Kunaver
2P
• 3. učenec in učna snov - učenje ali usposabljanje, sklopi učnih predmetov,povezovanje učne snovi, skupinsko
3P
učenje, učenje ob dramatizaciji snovi, ob glasbi, človekov razum in računalnik... - Dušica Kunaver
• 4.Tehnike - delo s knjigo, tehnika branja,iskanje bistva, miselni vzorci, preglednice, domače naloge, testi... 2P
Dušica Kunaver
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: posebnih pogojev za izvedbo ni. Število udeležencev do 30.
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Reference: Seminar v razpisani obiki izvajamo na osnovnih šolah že vrsto let, pogosto z delno vsebino tudi na začetnih
roditeljskih sestankih.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Seminar je še posebej primeren za učitelje v nižjih razredih in v oddelkih podaljšanega bivanja; delo na seminarju je
podprto z avtorskim priročnikom izvajalke seminarja - Učim se učiti
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

AKTIVNE METODE UČENJA IN POUČEVANJA ZA KRITIČNO MIŠLJENJE V OSNOVNIH ŠOLAH - MODUL 1
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati sistem učenja in poučevanja z upoštevanje ERR pristopa (evokacija, realizacija, refleksija) in pogojev za njihovo
uresničevanje; spoznati pojem in pomen kritičnega mišljenja; izkustveno spoznati 11 metod in tehnik aktivnega učenja in
poučevanja za kritično mišljenje in jih kritično analizirati; razumeti umestitev tehnik in metod aktivnega učenja in poučevanja za
kritično mišljenje v ERR sistemu;
Predavatelji in teme:
• Kaj je aktivno učenje in poučevanje, njun pomen in pogoji uresničevanja - Zdenka Schauer
1P,D
• Misliti kritično: kritično mišljenje in njegov pomen v sodobnem izobraževanju - Zdenka Schauer
1P,D
• Evokacija, realizacija pomena in refleksija (ERR) kot elementi aktivnega učenja in poučevanja - Zdenka Schauer
1P,D
• Mesto in vloga ERR pristopa pri spodbujanju aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje - Andreja
2P,D
Dvornik
• Tehnike in metode: viharjenje možganov, razgovor v paru, pogovor v skupini, insert metoda, kategorizacija,
9P,D
gruče, činkvine, kockanje, pomešani stavki, 5 minutno prosto pisanje,... - Andreja Dvornik, Andreja Jaklič Šimnic,
Zoran Bizjak, Zdenka Schauer
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Zoran Bizjak
1P
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Andreja Jaklič Šimnic
1P
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Reference: Program prvič izveden v šolskem letu 2000/01; od tedaj se je uspodobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V OSNOVNIH ŠOLAH - MODUL 2
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati značilnosti aktivnega učenja in poučevanja; spoznati razvoj kritičnega mišljenja; izkustveno spoznati 12 novih
metod in tehnik za spodbujanje aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje; razumeti umestitev spoznanih tehnik in
metod za aktivno učenje in poučevanje v ERR okviru; spodbuditi profesionalno refleksijo učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz prvega modula - Alenka Mirtič Dolenec
2P,D
• Značilnosti aktivnega učenja in razvoj mišljenja - Tatjana Bergant Savinšek
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Katja Svetlin Piščanec
1P
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Pavla Klinar
1P
• Tehnike in metode: postavljanje vprašanj, postopek poišči (request), recipročno ali izmenično poučevanje, dvojni
10P,D
dnevnik, razmišljaj in izmenjaj misli v paru, tabela trditev, t-tabela, Vennov d., ... - Pavla Klinar, Katja S. Piščanec,
Tatjana B. Savinšek, Alenka M. Dolenec
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Aktivne metode učenja in poučevanja za kritično mišljenje v osnovnih šolah - modul 1
Reference: Program prvič izveden v šolskem letu 2000/01; od tedaj se je uspodobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

SODELOVALNO UČENJE V OSNOVNIH ŠOLAH - MODUL 5
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati in razumeti prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja; izkustveno spoznati 11 novih tehnik s katerimi v
okviru ERR pristopa spodbujamo sodelovalno učenje in razvijamo kritično mišljenje; razumeti proces načrtovanja učne enote z
upoštevanjem ERR pristopov; razumeti proces ocenjevanja (s posebnim poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja); razumeti
in spodbujati strokovno samorefleksijo učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz četrtega modula - Mira Sevšek
2P,D
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• Sodelovalno učenje se vrača v šole. Prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja v procesu učenja in
poučevanja za kritično mišljenje - Tatjana Rahne
• Tehnike in metode: predstavitve, literarna pisma, vprašanja avtorju, knjižni pogovori, delavnica branja, dialoški
dnevnik, literarni/ raziskovalni krožki, geometrijski sprehod , ... - Mira Sevšek, Tatjana Rahne, Metka Dolinšek, Olga
Mihev
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Metka Dolinšek
• Načrtovanje pouka s posebnim poudarkom na ERR sistemu in spodbujanju kritičnega mišljenja - Olga Mihev
• Ocenjevanje in strategije ocenjevanja - Metka Dolinšek
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Olga Mihev
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Zahtevnejše strategije branja, pisanja in razprav v osnovnih šolah - modul 4
Reference: Program prvič izveden v šolskem letu 2000/01; od tedaj se je uspodobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net

2P,D
7P,D
1P,D
1P,D
2P,D
1P,D

UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

SPODBUJANJE AKTIVNEGA UČENJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati teoretična izhodišča za zagotavljanje aktivnega učenja otrok; spoznati načine oblikovanja razvojno primernega
učnega okolja; spoznati vlogo učitelja za razvijanje uspešnih strategij učenja otrok;
Predavatelji in teme:
• Teoretične osnove na otroka osredinjene prakse - mag. Jelena Vidmar
3P,D
• Oblikovanje razvojno primernega učnega okolja - Fanika Balič
3P,D
• Izkustveno učenje - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Razvojno, individualno in kulturno primerna praksa - Fanika Balič
2P,D
• Pomen dnevne rutine - Fanika Balič
2P,D
• Vloga odraslih v razredu - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Starši kot partnerji - Fanika Balič
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAVE V OSNOVNIH ŠOLAH - MODUL 3
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: izkustveno spoznati naslednjih 17 novih tehnik in metod aktivnega učenja in poučevanja s katerimi razvijamo kritično
mišljenje; udeleženci bodo znali umestiti posamezne tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo
učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz drugega modula - Darja Mandžuka
2P,D
• Tehnike in metode: književna pisma, branje s predvidevanjem,vodeno branje, akademsko nasprotovanje, proste
reakcije, KWL, pogovor v mreži, sestavljenka, branje v dvoje, koti, krožni pregled, ... - Darja Mandžuka, Dušanka
12P,D
Bulut, Sanda Zupan, Romina Bergant
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Romina Bergant
1P
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Sanda Zupan
1P
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Pogoji za aktivno učenje in poučevanje v osnovnih šolah - modul 2
Reference: Program prvič izveden v šolskem letu 2000/01; od tedaj se je uspodobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

ZAHTEVNEJŠE STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAV V OSNOVNIH ŠOLAH - MODUL 4
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati metode in tehnike učenja in poučevanja, ki omogočajo učinkovito in kritično branje in pisanje razprav; izkustveno
spoznati 10 novih tehnik in metod; znati umestiti nove tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo
učiteljev;
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Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz tretjega modula - Polona Fritz Tomšič
• Procesni pristop k pisanju - Nadja Agapita
• Tehnike in metode: diskusija v mreži, v krogu naokrog, intervju v treh korakih, svinčnik na sredino, združevanje
preštetih glav, razmisli in izmenjaj v dvoje, delavnica pisanja, avtorski stol, ... - Kristina Resnik, Nadja Agapita,
Natalija Fritz Tomšič Sanja Guzič
• Uvajanje in kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Kristina Resnik
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Sanja Guzič
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Strategije branja, pisanja in razprave v osnovnih šolah - modul 3
Reference: Program prvič izveden v šolskem letu 2000/01; od tedaj se je uspodobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net

2P,D
2P,D
10P,D
1P,D
1P,D

UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

BRALNE UČNE STRATEGIJE
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati, da je opismenjevanje naraven in spontan proces; seznaniti se s pomembnostjo branja v otrokovem razvoju;
spoznavanje različnih bralnih strategij; kako spodbujati interes in motivacijo za branje; spoznavanje pomena vpliva staršev,
učiteljc in šolskega knjižničarja in kako preverjati bralno tehniko in razumevanje prebranega.
Predavatelji in teme:
• OPISMENJEVANJE KOT NARAVEN IN SPONTAN PROCES - Zdenka Košnik
5P
• BRALNE UČNE STRATEGIJE - Zdenka Košnik
4 D, V
• SPODBUJANJE INTERESA IN MOTIVACIJA ZA BRANJE - Zdenka Košnik
3 P, 4 D
Obveznosti: Po dogovoru na seminarju
Reference: Uspešne interne izvedbe seminarjev/delavnic na osnovni šoli za celotni kolektiv in starše.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

RAZVIJANJE BRALNIH UČNIH STRATEGIJ
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Ana Gradišar, prof.ped.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar seznanja in daje osnovo za razvijanje učnih strategij pri različnih predmetnih skupinah. Poudarjene so zlasti
strategije, ki pomagajo učencem z jezikovnimi primanjkljaji pri razumevanju besedil tako na razredni kot predmetni stopnji.
Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi k učenju in branju - Dr. Sonja Pečjak, univ.dipl.psih.
3P
• Razvijanje strategij razumevanja in učenja - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
4 P, D
• Uporaba kompleksnih učnih strategij v razredu - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
5 P, D
• Prepoznavanje in korekcija težav pri branju, pisanju in matematiki: razredna stopnja - Mag. Milena Košak
4 P, D
Babuder, prof.def.
• Bralne učne strategije za učence s težavami pri razumevanju in učenju na predmetni stopnji - Mag. Ana Gradišar,
4D
prof.ped.
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah seminarja.
Reference: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem na šoli. V sistemu izobraževanja je že več kot pet let in je bil tudi
vsako leto izveden.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: ana.gradisar@guest.arnes.si
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

ZAKAJ \"ZNAM\" NAUČITI ŠOLARJA
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Skozi tehnike nevrolingvističnega programiranja popeljati učitelja do situacije, ko zna sam najti lastne zaznavne usmeritve
in zaznavne tipe svojih učencev. Prepozna delovanje otrokovih možganov in temu prilagojene strategije za spodbudno učno
okolje.
Predavatelji in teme:
• Kaj je nevrolingvistično programiranje - Marija Jerina
2P
• Kako to znanje uporabiti pri osnovnošolcu - Marija Jerina
2 P,V
• Izmenjava uspešnih metod učenja do sedaj - Marija Jerina
5V
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• Videoposnetek - Marija Jerina
• Delovanje možganov, hemisferi - Marija Jerina
• Pomen strokovnega videa - Marija Jerina
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju v obliki igre vlog pred kamero.
Pogoji: Na list napisan primer lastnega izredno uspešnega metodičnega postopka, kjer so se vaši šolarji res naučili.
Reference: Predavateljica sem trenerka nevrolingvističnega programiranja.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Vsi udeleženci morajo imeti pozitiven pristop in željo oz. pristanek za zabavno - strokovno video učenje.

2V
2P
3V

UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

OBLIKOVANJE UČNE SAMOPODOBE OTROKA V PRVIH ŠOLSKIH LETIH
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Mojca Juriševič, asist. 01/5892-200 fax: 01/5892-233 mojca.jurisevic@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar udeležence seznanja s sodobnimi psihološko-pedagoškimi spoznanji s področja raziskovanja samopodobe
mlajšega šolarja; ob upoštevanju otrokovih razvojnih značilnosti utemeljuje vlogo in pomen samopodobe v otrokovem življenju,
pri igri in pri učenju.
Predavatelji in teme:
• Razsežnosti samopodobe v življenju mlajšega šolarja - mag. Mojca Juriševič
3 P,D
• Razvojne smernice oblikovanja otrokove samopodobe - mag. Mojca Juriševič
3 P,D
• Učna samopodoba in učenje - mag. Mojca Juriševič
4 P,D
• Razvoj in oblikovanje učne samopodobe med pedagoškim procesom - mag. Mojca Juriševič
6 P,D
Pogoji: Učiteljice oz. učitelji razrednega pouka.
Reference:
Cena: 199.264,67 SIT
Opombe: Program se je v tej obliki ze izvajal.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.02.01. Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za učence osnovnih šol.

Z UČINKOVITIMI DIDAKTIČNIMI STRATEGIJAMI DO UČINKOVITEGA POUČEVANJA IN UČENJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nolimal Fani, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, tel.: 01 3005 177, fani.nolimal@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učitelji in drugi strokovni delavci bodo, v konkretnih učnih situacijah in ob konkretnih učnih gradivih, spoznali ključne
didaktične koncepcije (behavioristična, konstruktivistična in socialno konstruktivistična) z vidika položaja, vloge ter aktivnosti
učencev in učitelja, organizacije in poteka učnega procesa in realizacije ciljev - znanja in pridobljenih spretnosti.
Predavatelji in teme:
• Didaktične koncepcije s perspektive vloge ter aktivnosti učencev in učitelja, organizacije in poteka učnega
4 D, P
procesa in možnosti za uspešno realizacijo ciljev - Fani Nolimal
• Kako izbrati učinkovito didaktično strategijo oz. model poučevanja in učenja - Fani Nolimal
4 D, P
Reference: Program s podobno vsebino smo izvedli: v pedagoški delavnici na simpoziju Modeli poučevanja 2002; na seminarju
Uvaj. novega kurik.v prakso PŠ-2. del Programa je bil predstavljen na strokov. posvetu.
Cena: 73.781,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.03.01. Vseživljensko učenje oseb s posebnimi potrebami-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

VSEŽIVLJENSKO UČENJE OSEB Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 2
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Alenka Golob tel. 01 366 81 50, 041 775 813;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Seznanitev z učno izobražealnimi potrebami OOZTTMDR, zakonskimi podlagami, razvojem sistema, programi in
programiranjem, modeli iz drugih držav EU, izmenjava izkušenj, predstavitev domače in tuje literature.
Predavatelji in teme:
• Osnove andragogike - Blanka Grmšek
1P
• Problematika VU OOZTTMDR - Golob Alenka, Barbara Hegeduš, Sabina Zupan, Jan ulaga, Tomaž Bratuša,
4D
Matej Pel
• VU OOZTTMDR - Alenka Golob
2P
• Posebni program VIZ - OŠ raven - mag. Jan Ulaga
2P
• Posebni program VIZ - učenje za življenje in delo - Alenka Golob
2P
• Zakonske osnove VU in razvoj sistema - Alenka Golob
4P
• Študijski krožki za OOZTTMDR - Barbara Hegeduš
1P
Pogoji: Aktivna udeležba na delavnicah in diskusija.
Reference: Več izvedb programa v okviru kataloga izobraževan v vzgoji in izobraževanju in socialnem varsvu.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.03.02. Razvoj senzomotorike kot pomemben dejavnik učenja otrok in mladostnikov s posebnimi
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potrebami-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

DOŽIVLJANJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA NA RAZREDNI STOPNJI S POMOČJO GESTALT PRISTOPA
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Spoznati doživljanje likovnega izražanja skozi pristop gestalt in izraznost doživljanja ob likovnem ustvarjanju s pomočjo
tehnik gestalt.
Predavatelji in teme:
• Likovno izražanje s peresom, tušem, papirjem - Šmajdek Anja akademska kiparka, Simonič Vidrih Mateja
4D
uni.dipl.ped.
• Izražanje neverbalne govorice telesa skozi ustvarjanje izdelka na temo \\\"drža telesa\\\" in doživljanje tega
2D
izdelka - Šmajdek Anja akademska kiparka, Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped.
• Uporaba pristopa gestalt pri likovnem izražanju - Simonič Vidrih Mateja,univ.dipl.ped.
2P
• Oblikovanje in izdelovanje male živali iz gline, doživljanje izdelka - Šmajdek Anja akademska kiparka, Simonič
4D
Vidrih Mateja univ.dipl.ped.
• Doživljanje barv skozi umetnino kiparke - Simonič Vidrih Mateja,univ.dip.ped.
4D
Obveznosti: NI obveznosti
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 03 Učenje učenja / 03.03.02. Razvoj senzomotorike kot pomemben dejavnik učenja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

RAZVOJ SENZOMOTORIKE KOT POMEMBEN DEJAVNIK UČENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV Z
MOTNJAMI V RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 3
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Silva Bajde ( tel. 014202600);
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: - seznanitev z normalnim razvojem senzomotorike in posebnostmi pri otroku z motnjami v razvoju - prikaz elementov
pravilnega rokovanja z otrokom z motnjami v gibanju in občutenju - praktični prikaz prilagoditve širšega in ožjega okolja seznanitev s pomenom senzomotorike v učnem procesu
Predavatelji in teme:
• Razvoj senzomotorike - Silva Bajde, Biserka Klemenc
3D
• Oddelek vzgoje in izobraževanja - Biserka Klemenc, Alenka Lampret, Nataša Škrbinc
2P
• Motnje senzomotorike - Alenka Lampret, Mojca Sterle
2P
• Oddelek vzgoje in izobraževanja - praktično delo - Alenka Lampret, Mojca Sterle, Silva Bajde, Biserka Klemenc,
3D
Nataša Škrbinc
• Senzomotorna integracija - Alenka Lampret, Mojca Sterle, Silva Bajde, Biserka Klemenc
2D
• Rokovanje z otrokom in mladostnikom z motnjo senzomotorike - Alenka Lampret, Mojca Sterle, Silva Bajde,
4D
Biserka Klemenc
Pogoji: Pripravljenost na aktivno sodelovanje
Reference: Program se dnevno prenaša in izvaja v okviru timskega sodelovanja, na starše, na študente MF in VŠZ
Cena: 250.000,00 SIT
Opombe: Program bo potekal v obliki delavnic in predavanj
UZB / 03 Učenje učenja / 03.03.02. Razvoj senzomotorike kot pomemben dejavnik učenja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

BRAIN GYM AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SENZOMOTORIČNE INTEGRACIJE - 1. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Majda Končar, doc. 01/5892-251, 031/837-478 fax: 01/5347-997 majda.koncar@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Strokovni delavci se bodo seznanili in praktično vadili 26 Brain Gym aktivnosti za vzpostavljanje ravnovesja v treh
dimenzijah gibanja ter vzpodbujanje senzorike, motorike ter senzorične in senzomotorične integracije, ki je pogoj za uspešno
začetno branje, pisanje in računanje ter ustvarjanje pogojev za nestresno učenje. S pomočjo teh tehnik bodo lahko pomagali
otrokom pri premagovanju težav pri učenju in obvladovanju različnih motenj.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev in izvajanje aktivnosti Brain Gym za senzomotorično integracijo v treh dimenzijah gibanja. - dr. Majda
16 P,D
Končar, doc.
Pogoji: Vzgojitelji, učitelji, defektologi, spec. pedagogi, soc. pedagogi, pedagogi, psihologi, ki delajo z učenci s posebnimi
potrebami v osnovnih šolah ter zavodih s prilagojenimi in posebnim programom.
Reference: Seminar izvajam že 6 let. Vedno je ocenjen kot seminar, ki bi se ga morali udeležiti vsi učitelji in vzgojitelji vsaj prve
triade OŠ in strokovni delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.
Cena: 234.275,33 SIT
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UZB / 03 Učenje učenja / 03.03.02. Razvoj senzomotorike kot pomemben dejavnik učenja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih.

BRAIN GYM AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SENZOMOTORIČNE INTEGRACIJE - 2. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Majda Končar, doc. 01/5892-251, 031/837-478 fax: 01/5347-997 majda.koncar@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Udeleženci, ki poznajo aktivnosti Brain Gym se bodo na tem seminarju naučili preverjanja (diagnostike) otrokovega
individualnega funkcioniranja, ter načrtovanja aktivnosti za vzpostavljanje senzomotorične integracije za optimalno učenje,
komunikacijo, gibanje ter ustvarjalnost za posameznega otroka. Naučili se bodo pet stopenjska postopka Dennison Laterality
Repaterning - postopek prevzorčenja lateralnosti in postopek prevzorčenja treh dimenzij gibanja.
Predavatelji in teme:
• Vzpostavitev senzomotorične integracije za vid, sluh, pisanje, čustva in vedenje ter spretnosti komunikacije,
16 P,D
organizacije in razumevanja. - dr. Majda Končar, doc.
Pogoji: Vzgojitelji, učitelji, defektologi, spec. pedagogi, soc. pedagogi, pedagogi, psihologi, ki delajo z učenci s posebnimi
potrebami v osnovnih šolah ter zavodih s prilagojenimi in posebnim programom.
Reference: Strokovni delavci, ki so se že udeležili drugega dela seminarja, so ga ocenili kot nujno potrebnega, saj jim je
prinesel poglobljeno razumevanje teme.
Cena: 234.275,33 SIT
Opombe: Udeleženci 1. dela seminarja so v anketnih vprašalnikih izrazili željo po poglabljanju znanja na tem področju ter
nadaljevanju predvsem v diagnostiki težav in programiranju dela za posameznega otroka.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.01. Ravni učenja in osebnostnega spreminjanja udeleženca v izobraževanju odraslih / zaznavni sistemi,
učni tipi/, delovanje možganov in učenje.

SPRETNOSTI OBLIKOVANJA SVOJEGA SVETA
DIETIKA D.O.O., KVEDROVA CESTA 003, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivana Jankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Spoznati pomenzaznavnih sistemov, pristope komunikacije z različnimi učnimi tipi, ozavestiti kako možgani uravnavajo
komunikacijo,postati suverenin prijazen sogovornik
Predavatelji in teme:
• Zaznavni kanaliin zaznavni položaji, možgani in komunikacija, učenje življenski slog - Tončka Godina prof
PREDAVANJE
trener NLP
Z DE
Obveznosti: sodelovanjenapredavanjih in delavnicah
Reference: podjetje in predavateljica izvedejo letno preko 15 seminarjev in delavnicspodročja retorike in komunikacije,odličnosti
po metodi NLP
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: www.dietika.si,dietika@siol.net
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.01. Ravni učenja in osebnostnega spreminjanja udeleženca v izobraževanju odraslih / zaznavni sistemi,
učni tipi/, delovanje možganov in učenje.

ZNAČILNOSTI ODRASLEGA V IZOBRAŽEVANJU
DOBA VIR ZNANJA D. O. O., Prešernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13031
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasna Božič, svetovalka direktorice;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Seznaniti predavatelje z značilnostmi odraslih v procesu izobraževanja in usposabljanja ter z načini upoštevanja le-teh v
učnem procesu.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti odraslega pri učenju in v izobraževalnem procesu - Suzana Cergol
2D
• Motivi in ovire pri odraslih, ki se učijo - Suzana Cergol
1D
• Vseživljenjsko učenje - temeljno vodilo današnjega časa - Suzana Cergol
1D
• Kako spoznati posameznega udeleženca izobraževanja - Suzana Cergol
1D
• Razlike v sposobnostih in pripravljenosti odraslih za učenje - Suzana Cergol
1D
• Učni tipi in stili ter tehnike učenja - Suzana Cergol
2D
Obveznosti: Jih ni.
Pogoji: Aktivno sodelovanje.
Reference: Izvedeni 2 usposabljanji za predavatelje na Dobi in 2 usposabljanji za izobraževalce v Podravju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: info@doba.si; spletna stran: www.doba.si
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.01. Ravni učenja in osebnostnega spreminjanja udeleženca v izobraževanju odraslih / zaznavni sistemi,
učni tipi/, delovanje možganov in učenje.

UČINKOVITO UČENJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: 1. Prepoznavanje in upoštevanje lastnega učnega stila in učnega stila učencev 2. Načrtovanje učne ure glede na potrebe
učencev 3. Vzpostavitev in ohranitev dobrega stika z učenci 4. Učinkoviti posredovanje informacij in osvajanje znanja
Predavatelji in teme:
• Delovanje možganov in učenje (1. Uporaba leve in desne možganske polovice; 2. Možganski valovi in spomin; 3.
3 P,D,V
Strategije pomnjenja; 4. Možganska telovadba) - Bernarda Potočnik
• 3. Aktivnosti za različne zaznavne sisteme. - Bernarda Potočnik
1 P,D,V
• 2. Učinkovito posredovanje informacij in procesne besede. - Bernarda Potočnik
1 P,D,V
• Zaznavni sistemi in učenje: 1. sprejemanje in procesiranje informacij - model 10-ih čutov. - Bernarda Potočnik
1 P,D,V
• Načrtovanje učne ure ob upoštevanju različnih učnih tipov. - Bernarda Potočnik
2 P,D,V
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.02. Učitelj-moderator v izobraževanju odraslih.

Z MODERIRANJEM DO BOLJŠIH UČNIH USPEHOV
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Cilj je da udeleženci pridobijo praktične izkušnje moderatorskega delovanja vodje - moderatorja usposabljanja,
soustvarjalci priprav in izvedb moderatorskega učnega dela. Ob delu si razjasnijo dilemo med poučevanjem in moderiranjem,
spoznajo pomembnost in učinkovitost besed pri moderiranju ter v varnem okolju moderirajo soudeležence v učnem primeru.
Predavatelji in teme:
• Poučevanje ali moderiranje - Janko Lah
2D
• Moč besed - Janko Lah
4D
• Moderiram torej sem - Janko Lah
10 D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Dispiclina v razredu 3 izvedbe - 64 udeležencev, Ustvarjamo prihodnost 3 - 42 ; Razvoj sodelovanja 2 - 39, Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42, Srečanja za radovedne 1 - 17...
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Ko aktivirate potenciale udeležencev, so tudi učni uspehi boljši. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam
naročnika.
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.02. Učitelj-moderator v izobraževanju odraslih.

SPREMINJANJE VLOGE PREDAVATELJA IN POMEN ZNANJA DANES
DOBA VIR ZNANJA D. O. O., Prešernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13031
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasna Božič, svetovalka direktorice;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Seznaniti predavatelje/mentorje z novo vlogo predavatelja/mentorja, z drugačno vlogo poučevanja in s spremenjenimi
pogledi na znanje in učenje.
Predavatelji in teme:
• Novo pojmovanje učenja in poučevanja - Mateja Geder
1D
• Spremenjene vloge predavatelja/mentorja v moderni družbi - Mateja Geder
1D
• Predavatelj/mentor in njegova avtonomnost - Mateja Geder
1D
• Predavateljeva/mentorjeva samoevalvacija in skrb za samorazvoj pogoj za kakovostno delo - Mateja Geder
2D
• Razvijanje timskega dela med predavatelji/mentorji - Mateja Geder
1D
• Predavatelj/mentor kot vir sprememb in inovacij - Mateja Geder
1D
• Spodbujanje samostojnega učenja - Mateja Geder
1D
Obveznosti: Jih ni.
Pogoji: Aktivno sodelovanje.
Reference: Izvedeni 2 usposabljanji za predavatelje na Dobi in 2 usposabljanji za izobraževalce v Podravju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: info@doba.si; spletna stran: www.doba.si
UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.02. Učitelj-moderator v izobraževanju odraslih.

UČITELJ - MODERATOR
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Znati organizirati in moderirati skupinsko delo v izobraževanju odraslih in vlogo učitelja kot edinega vira informacij
zamenjati z vlogo učitelja- moderatorja, usmerjevalca in svetovalca.
Predavatelji in teme:
• Učitelj - moderator učne skupine; Individualno-skupinsko-timsko delo. - Ida Srebotnik
• Komunikacija in polje varne komunikacije; Poslušanje in povratna informacija. - Ida Srebotnik
• Učni in komunikacijski tipi / NLP, Myers-Briggs, Belbinove timske vloge; Učinkovita komunikacija v skupini - Ida
Srebotnik
• Tehnike moderiranja skupine - Ida Srebotnik
Pogoji: Aktivno sodelovanje
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT

2 P,D,V
1 P,D,V
2 P,D,V
3 P,D,V

UZB / 03 Učenje učenja / 03.07.02. Učitelj-moderator v izobraževanju odraslih.

POMAGAJ MI, DA SE UČIM SAM
Q-SATIS ALEŠ ČERIN S.P., Ob potoku 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14009
Št. točk: 1
Koordinator: Aleš Čerin, ales@qsatis.com, 01 5425 804, 041 789 188;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Odrasli imajo običajno precej izkušenj. Kako z metodo moderacije učitelj usmerja odrasle k zavedanju izkušenj, izražanju
in teoretični nadgradnji? Cilji: Udeleženci: -razložijo Kolbov cikel učenja ter faze povežejo z metodo moderacije -spoznajo
značilnosti moderacije in kriterije dobrega moderiranja -v konkretnih primerih učenja odraslih in fazah vstopanja odraslih v učni
proces uporabijo posamezne tehnike moderacije -uporabijo posamezna orodja: vizualizacija, študija primera, simulacija
Predavatelji in teme:
• Kolbov cikel izkustvenega učenja in moderacija - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 1 V
• Odrasli se učijo drugače - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 1 V
• Vloga, lastnosti in sposobnosti moderatorja - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 1 V
• Pregled tehnik moderiranja - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 2 D
• Načini vizualizacije - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 2 D
• Študija primera in simulacija - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
2D
• Moderacijski načrt - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
2D
Reference: izobraževanje za trenerje mladinskih voditeljev: Kako pripravljati izobraževanja za mladinske voditelje; 2x; delavnica
Tehnologija odprtega prostora za učitelje, 1x; Seminar za skavtske voditelje,4x
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Seifert, J. (1996): Vizualizacija, prezentacija, moderacija. Maribor: DOBA Toplak, C. (2002):
Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje. Ljubljana: Umanotera.
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.03.01. Igra-pedagoško, vzgojno in motivacijsko sredstvo v OŠPP in zavodih (posebne
potrebe).

SKOZI IGRO DO UČENJA S POMOČJO GESTALT TEHNIK
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13006
Koordinator: Simonič Vidrih Matejauniv.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Seznaniti udeležence z možnostmi uporabe tehnik gestalt za boljše in ustvarjalnejše načine učenja.
Predavatelji in teme:
• O spoznavnih in čustvenih procesih otroka - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
• O učenju in igri kot izkustvenem procesu - Ščuka vili,dr.med.gestalt terapevt
• Risanje pajka - seznanitev s tehniko gestalt - Ščuka Vili,dr.med.,gestalt terapevt
• Gestalt pristop k otroški igri - Ščuka Vili,dr.med.,gestalt terapevt
• Vodena fantazija - Ščuka Vili,dr.med.,gestalt terapevt
• Uporaba čutil, čustev in razuma za ustvarjalno učenje - Ščuka Vili,dr.med.,gestalt terapevt
Obveznosti: ni obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Odličen predavatelj z mnogimi izkušnjami pri delu z mladostniki, ki jih spretno vnaša v svoj program.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si

Št. točk: 1

2P,D
2P
2P
4P
2D
4D

UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.03.01. Igra-pedagoško, vzgojno in motivacijsko sredstvo v OŠPP in zavodih (posebne
potrebe).

IGRA PRI OTROKU Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN VLOGA IGRE
V PROCESU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 4
Št. izvajalca:
Koordinator: Silva Bajde tel. 01-420-26-61;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP

Št. točk: 0,5
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Cilji: - seznanitev z razvojem normalne igre - prikaz pomena in vloga igrače skozi različna razvojna obdobja - primerjava
razvoja normalne igre z igro otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju - opredelitev igre kot pedagoško,
vzgojno in motivacijsko sredstvo v usposabljanju v oddelkih vzgoje in izobraževanja - praktični prikaz igre pri otroku z motnjami
v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami - seznanitev in praktični prikaz prilagajanja igre in igrač posebnostim posameznika
Predavatelji in teme:
• Normalni razvoj igre skozi različna starostna obdobja - Silva Bajde
2P
• Posebnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pri igri - Alenka Lampret, Mojca Sterle, Silva Bajde
2D
• Praktični prikaz igre v procesu vzgoje in izobraževanja - Vanja Legac Lenardič
2D
• Prilagajanje igre in igrače posamezniku - Silva Bajde, Alenka Lampret, Vanja Legac Lenadič, Mojca Sterle
2D
Pogoji: Pripravljenost na aktivnos sodelovanje
Reference: Program je bil predstavlljen v okviru Vseživljenjskega učenja po katalogu vzgoje in izobraževanja in v socialnnem
varstvu. Izvaja se v okviru kliničnih vaj za študente Visoke šole za zdravstvo smer.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Program bo potekal v obliki predavanj in delavnic z izvajalci programa.
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.03.01. Igra-pedagoško, vzgojno in motivacijsko sredstvo v OŠPP in zavodih (posebne
potrebe).

IGRA - PEDAGOŠKO, VZGOJNO IN MOTIVACIJSKO SREDSTVO
Društvo mladinski ceh, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jože Gornik, telefon 01 427 71 40, mobilni telefon 041 401 255, elektronska pošta: joze.gornik@salve.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Igra je osnova človekovega naravnega druženja s sovrstniki. Preko igre lahko izražamo občutke in jih delimo z drugimi.
Igro bomo v pedagoškem procesu spremenili v sredstvo za doseganje ciljev motiviranja in doseganja vzgojnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Teorija igre - Rafo Pinosa
1 P,V
• Preverjanje in načrtovanje aktivnosti - Veronika Lisjak Banko, Rafo Pinosa, Jože Gornik
1 P,V
• Simulacijske igre - Veronika Lisjak Banko, Rafo Pinosa, Jože Gornik
1V
• Simulacijske igre - Veronika Lisjak Banko, Rafo Pinosa, Jože Gornik
1V
• Prilagajanje iger za OŠSP in zavodih (posebne potrebe) - Veronika Lisjak Banko, Jože Gornik
2 P,V
• Igre spoznavanja, za majhne skupine, ledolomilci, brez pripomočkov - Veronika Lisjak Banko, Jože Gornik
2V
• Uporaba iger v učnem procesu - Veronika Lisjak Banko
1P
Obveznosti: Aktivno sodelovanje posameznikov.
Reference: Rafo Pinosa se z igro in njeno uporabo v pedagoškem procesu ukvarja vrsto let. Skupaj s sodelavcem Jožetom
Gornikom sta izdala Kartoteka Igrajmo se. Veronika L. Banko pa je v tem delu profesionalno.
Cena: 140.000,00 SIT
Opombe: Vsako igro bomo preizkusili na lastni koži, zaradi tega bo izredno veliko gibanja in premikanja. V skladu s tem se
pričakuje obleka, ki dopušča gibanje in tudi sedenje na tleh.
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

KAKO OSEBNOSTNE LASTNOSTI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Na delavnici se bomo seznanili z najbolj vplivnimi osebnostnimi lastnostmi in videli kako te lastnosti dijakov pa tudi
profesorja vplivajo na motivacijo in učinkovitost pouka.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti osebnostnih lastnosti in njihovo prepoznavanje pri sebi in pri svojih dijakih - mag. Andreja Jelen
4 P, D
Mernik
• Vpliv osebnostnih lastnosti profesorja in dijaka na motiviranost pri pouku - mag. Andreja Jelen Mernik
4 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

ODPRAVIMO TEŽAVE
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Pokazali bomo, kako lahko rešimo ali omilimo težave v razredu ali pri posamezniku, tako da najprej poiščemo vzroke in jih
odpravimo.
Predavatelji in teme:
• Kako odreagirati pri težavah in najpogostejših motnjah v razredu (nemir, klepetanje, skakanje v besedo,
3 P, D
zavlačevanje, napadanje, negiranje vsega, zamujanje...) in kako doseči večjo motivacijo? - mag. Andreja Jelen
Mernik
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• Zadrege in težavne situacije - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Vzroki za težave posameznika, skupine dijakov ali celotnega razreda - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

PRILAGODIMO POUK UČNIM TIPOM DIJAKOV
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Na delavnici se bomo naučili prepoznati svoj učni tip in oceniti učni tip dijakov, predvsem pa bomo pokazali, kako s tem,
ko pouk prilagodimo različnim učnim tipom, povečamo motiviranost dijakov za šolsko delo.
Predavatelji in teme:
• Vrste učnih tipov ter načini prepoznavanja pri sebi in pri dijakih. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Kako izpeljemo pouk za različne učne tipe? - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Primeri izpeljave pouka za različne učne tipe. - mag. Andreja Jelen Mernik
3D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

VPLIV PREPRIČANJ IN VREDNOT NA MOTIVACIJO
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Po tej delavnici bomo lažje razumeli pogost stavek naših dijakov:\"Jaz pač nisem za ta predmet!\" Seznanili se bomo z
najpogostejšimi prepričanji, s tem, kako ovirajo motiviranost za šolsko delo in kako jih lahko omilimo in spremenimo iz ovire v
koristno osebnostno lastnost. S prepoznavanjem moči vrednot pri sebi pa bomo bolj strpno sprejemali drugačnost pri drugih in
spoznali našo vlogo pri vzpostavljanju vrednot pri mladini.
Predavatelji in teme:
• Kako nastanejo prepričanja? - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Najpogostejša prepričanja profesorjev in dijakov, ki vplivajo na motiviranost pri pouku. - mag. Andreja Jelen
2 P, D
Mernik
• Vrednote. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Prepričanja nas vodijo v vražji krog! - mag. Andreja Jelen Mernik
1P
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

Z USTREZNO KOMUNIKACIJO DO VEČJE MOTIVACIJE
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Na delavnici se bomo seznanili s tem, kako naredimo pouk bolj razumljiv in prilagojen dijakom z različnimi učnimi
lastnostmi, s čimer pri njih dosežemo večjo motiviranost za šolsko delo. Videli bomo, kako z ustreznim postavljanjem ciljev
dosežemo večjo motivacijo za njihovo realizacijo. Nakazali bomo nekatere možne rešitve za motnje in probleme pri pouku in
pogledali, kako pravilno postopamo v neprijetnih situacijah.
Predavatelji in teme:
• Vrste učnih tipov. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Ustrezno postavljanje ciljev kot pogoj za njihovo uresničevanje. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Odpravljanje motenj in težav pri pouku. - mag. Andreja Jelen Mernik
5 P, D
• Zadrege in težavne situacije v šoli. - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Prilagoditev pouka različnim učnim tipom dijakov - praktični primeri. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 180.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

MOTIVACIJA ZA UČENJE PO GESTALT PRISTOPU
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13006
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Usposobiti slušatelje za uspešno uporabo gestalt tehnik pri motiviranju učencev
Predavatelji in teme:
• Soočanje s problemi pri učenju - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
• Odgovornost za odločitve - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
• Načini motivacije za učenje po gestalt pristopu - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si

5P,D
6P,D
5P,D

UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

DOMAČE NALOGE - VEČNI PROBLEM
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učenci, ki ne opravljajo domačih nalog so kaznovani s slabimi ocenami in grožnjami, da ne bodo izdelali razreda. Veliko
učiteljev se pritožuje, da učenci ne opravijo domačih nalog. Udeleženci seminarja bodo spoznali načine kako voditi učence in jih
spodbuditi, da opravijo delo tudi doma.
Predavatelji in teme:
• Pomen teorije izbire pri vodenju učencev - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
4P
• Demonstracija pogovora z učenci, vaje s praktičnimi primeri - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P, 3V
evropsko diplomo
• Kakšne naj bodo domače naloge (spodbujanje ustrvarjalnosti) - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt
2P, 2V
z evropsko diplomo
• Pomen šolskega dela, pomen domačega dela - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko
3P
diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

KAKO BODO UČENCI Z NAMI Z VESELJEM PREŽIVLJALI SVOJ ČAS IN MI Z NJIMI?
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Večina učiteljev nagrajuje in kaznuje svoje učence z namenom, da bi jih pridobili za to kar menijo, da je zanje dobro. Pri
tem vztrajajo vse dokler ne uničijo svojega odnosa z njimi. Udeleženci bodo spoznali kako po teoriji izbire vzgajati oz. voditi
učence, da bodo z veseljem preživljali svoj čas v šoli (osredotočenost na preprečevanje problemov in ne na njihovo reševanje).
Le tako bodo motivirani za delo.
Predavatelji in teme:
• Notranja, zunanja in storilnostna motivacija - razlike - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko
4P,2V
diplomo
• Kako vzgajati z veliko ljubezni, malo kazni, jim pomagati in podpirati - Herman Vernik, prof.defektologije,
2P,3V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Vzpostavljanje zaupanja kot temelj odnosa med učiteljem in učencem - Herman Vernik, prof.defektologije,
1V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Kako učence učiti sprejemati odgovornost za lastne izbire-učenje je njihova izbira - Herman Vernik,
2V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Kako ponuditi nasvet, ki je boljši kot vsiljevanje navodil - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2V
evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 W. Glasser: Nesrečni najstniki,
RIC Radovljica, 2002 www.freising.si
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

KAKO MOTIVIRATI MLADE ZA UČENJE IN ODGOVORNO VEDENJE
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13011
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Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Vztrajati pri poskusih, da bi mladostnika prisilili v nekaj, česar si ne želi, nima nobenega smisla. Udeleženci bodo spoznali
učinkovite tehnike kako mlade motivirati za učenje in odgovorno vedenje. Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem, ki
se srečujejo s problemom motivacije mladostnikov. Udeleženci aktivno sodelujejo, praktični primeri.
Predavatelji in teme:
• Razlika med notranjo in zunanjo motivacijo (moram/želim) - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P, 2V
evropsko diplomo
• Kako motivirati mlade da bodo prevzeli odgovornost za svoje vedenje - Herman Vernik, prof.defektologije,
4P, 4V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Namesto šefovskega vodenja (obnašaj in uči se kot ti ukazujem) svetovanje brez prisile (kaj si učenec želi) 2P, 2V
Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
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PRIJETNA RAZREDNA ATMOSFERA - POGOJ ZA USPEŠNO UČENJE
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Kar sprejemamo od okolja je le informacija, kako se bomo nanjo odzvali, je odvisno od nas. Pomembno je, kakšna in na
kakšen način je posredovana učiteljeva informacija. Učenci ocenijo, kako pomembna je informacija zanje- če jo ocenijo kot
pomembno si bodo pri učenju prizadevali. Udeleženci seminarja bodo spoznali načine kako posredovati informacijo, ki bo
učence prepričala, da je to kar delajo v njihovo korist (še bolj kot v korist učitelja).
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje osnovnih potreb učenca, sveta kvalitet in vedenj - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
4P,2V
evropsko diplomo
• Podajanje ocene - ocena zgolj kot informacija učencu o tem kaj zna - Herman Vernik, prof.defektologije,
1P, 3V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Avtokratsko vodenje razreda/demokratično vodenje - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko
2P,4V
diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
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KAKO NAVDUŠIM DIJAKA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Dobiti orodja za navduševanje vsakega učenca, če se za to odločimo in, če to želimo. Spoznati učinkovite, človeško
enostavne pristope, s katerimi izzovemo navdušenje. Potrebujemo nekaj časa, uspeh pa je zagotovljen.
Predavatelji in teme:
• Ka potrebujemo, da lahko učenca navdušimo; Kdo vse je udeležen pri navduševanju in kako; Katera
16 P,D,V
komunikacijska orodja so nam na voljo; Kako preverjamo uspešnost svoje aktivnosti - Tončka Godina
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
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KREATIVNOST IN MOTIVACIJA V UČNEM PROCESU - NADALJEVANJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Osvežitev pridobljenih znanj na uvodnem seminarju in sposobiti udeležence za aktivno uporabo strategij ustvarjalnosti in
za prenos znanja s teh področij na dijake.
Predavatelji in teme:
• Umetnost in dar komuniciranja, da vsebino predstavimo - CONVINCING; Spreminjanje v konkretne modele,
8 P,D,V
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proizvodnje ali strategije - MIND STYLING; - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

MOTIVACIJA IN KREATIVNOST V UČNEM PROCESU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Usposobiti udeležence za aktivno uporabo strategij ustvarjalnosti in za prenos znanja s teh področij na dijake.
Predavatelji in teme:
• Priprava na proces ustvarjalnosti - MIND AND BRAIN CARE; Številne tehnike doseganja ustrezne možganske
8 P,D,V
aktivnosti - POOL RESURSOV; Sortiranje in priprava nastale ustvarjalnosti - MIND STORMING; - Saša Klemenčič
• Strategije navdušenja in aktiviranja udeležencev - MOTIVACIJA; Zasidranje doseženega uspeha - HEUREKA! 8 P,D,V
Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
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MOTIVACIJA IN UČENJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci spoznajo, kako prepoznati pomanjkanje motivacije pri dijakih in kako najti vzroke zanjo. Seznanijo se z
nekatermimi tehnikami za povečanje motivacije.
Predavatelji in teme:
• Motivacija pod drobnogledom različnih teorij. - Saša Klemenčič
2 P,D
• Vzroki (ne)uspeha in povratna informacija. - Saša Klemenčič
3 P,V
• Vrste motivacije: notranja (radovednost, interes, vrednote, cilji, aspriacije), zunanja (pohvala, graja, nagrada,
4 P,V
kazen), storilnostna (šolske ocene). - Saša Klemenčič
• Meta programi motivacije - Saša Klemenčič
3 P,V
• Praktični pristopi in tehnike za dose.ganje višje motivacije za učenje - Saša Klemenčič
4 P,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
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MOČ POHVALE
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Povečati občutljivost za lastne potrebe in potrebe drugih. Spoznati možnosti vpliva povratne informacije na doseganje
učno-vzgojnih ciljev. Spoznati kako pravilno izražena pohvala vzpodbudi kreativnost pri učencu, dijaku.
Predavatelji in teme:
• Odnos in vsebina v komunikaciji, metakomunikacija, osnovne človekove potrebe. Zagotavljanje pogojev v katerih
je sprejemanje in učenje najkvalitetnejše.Oblikovanje povratne informacije.Učinki pohvale. - Erika Sonjak,
5-P,V 3-D
psihodinamik, spec, svetnica; Meta Čebulj, univ. dipl. psih.
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru.
Reference: Seminar je že bil dvakrat izveden: OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem in OŠ Šentjanž pri Dravogradu.
Udeleženci so seminar visoko ocenili.
Cena: 130.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Pozitivna moč pohvale,Jerry D. Twentier;Kontrolna teorija, William Glasser
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MOTIVIRAN DIJAK - USPEŠEN DIJAK
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 1
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci spoznajo, kako osebna motivacija vpliva na to, da se stvari začnejo dogajati - dijaki učiti. Kako je pomembna
motivacija na začetku- za zagon in vodi v učenje, delo. Udeleženci se seznanijo s tehnikami za povečanje motivacije in kako
sprožati notranjo motivacijo pri učencih, dijakih.
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Predavatelji in teme:
• Dejavniki uspešne komunikacije.Vrste motivacije, metaprogram motivacije. Strategije za pozitivno motiviranje. Meta Čebulj, univ.dipl. psih., Erika Sonjak, svetnica, Karla Mithans, svetovalka
Obveznosti: Študij primera, seminarska naloga.
Reference:
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: Seminar poteka v dveh delih. delovno gradivo z navedbo literature dobijo udeleženci na seminarju.

10- P,V 6D
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RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA MLADOSTNIKOV
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 1
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Vpliv, ki ga imajo učitelji na dijake je odločilnega pomena za odnos, ki ga mladostniki razvijejo do samih sebe. Program je
pripravljen z namenom, da olajša proces razvijanja občutka lastne vrednosti, spodbujanja odgovornosti, samozavesti in
sodelovanja mladih. Program učiteljem zagotavlja tehnike in gradiva za praktično delo. Z izgradnjo osebne moči in notranje
motivacije mladim omogoča učinkovitejše soočanje z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje pozitivnega samovrednotenja učitelja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P2D
• Razvijanje občutka varnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka identitete - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka pripadnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Razvijanje občutka smiselnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Celovito šolsko okolje in samovrednotenje - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P1D
• Razvijanje občutka sposobnosti - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1 P, 1 D
• Delo z Analizo mladostnikovega samovrednotenja - Usposobljeni inštruktor svetovalec
1P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge na podlagi licenčnega gradiva.
Pogoji: Pogoj za vključitev v program seminarja Razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov je predhodna udeležba
na Posvetu Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnega vedenja.
Reference: Do sedaj se je po programu usposobilo preko 500 mentorjev, ki izvajajo program z okoli 10.000 mladimi. Pozitivno
mnenje o programu so izrekli tudi številni slovenski strokovnjaki in ustanove.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Poročila o dosedanjem izvajanju programa so pokazala, da poleg izboljšanja medsebojnih odnosov v razredu, 84 %
mentorjev zaznava povečano motivacijo za učenje.
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PROBLEMATIKA MOTIVIRANJA SREDNJEŠOLCEV
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič, prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Pomanjkanje motivacije za učenje je pri srednješolcih precej pereč in pogost pojav. Na seminarju se bodo udeleženci
vprašali kaj so glavni vzroki za to in kaj lahko učitelj kot osebnost naredi za povečanje motivacije.
Predavatelji in teme:
• 1. Kaj ponujajo motivacijske teorije, pregled motivacijskih teorij, uporaba posameznih teorij v poučevanju - Marija
4D
Jezernik, univ.dipl.psih.spec. šol. psih.
• 2. Odnnos med učteljem in učencem kot sredstvo motiviranja- ponujanje odnosa, prepoznavanje odnosa,
4D
relističen odnos, učinek različnih odnosov - Marija Jezernik
• 3. Pohvala in kritika v službi motiviranja, motivacijska moč pohvale in kritike, tehnike dajanja povratnih informacij,
4D
pogojno in brezpogojno hvaljenje in kritiziranje - Marija Jezernik
• 4. Tehnike učinkovitega kritiziranja in postavljanja meja, vrste kritik in njihovo učinkovanje, zablode o kritiki, čustva
4D
in kritiziranje, tehnike kritiziranja - Marija Jezernik
Obveznosti: Seminarska naloga :Uporaba različnih tehnik motiviranja - opis primera
Pogoji: Posebnih pogojev za udeležbo ni. Če pa delavnica poteka v dveh delih po 8 ur, pa je za udeležbo na drugem delu
potrebna udeležba tudi na prvem delu.
Reference: Seminar vodi univ.dipl. psihologinja, spec. za šolsko psihologijo, ki se pri svojem poklicnem delu vsakodnevno
srečuje z istimi problemi. Motivacijske delavnice izvaja že vrsto let
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Seminar poteka kot intenzivna dvodnevna delavnica, ki pa jo je možno izvesti tudi v dveh delih. Zaradi intenzivnosti je
zaželjeno delo z manjšo skupino
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE
ROSTOHAR CONSULTING, ROSTOHAR MIHAJLO S.P. , STOLOVNIK 7, 8280 Brestanica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 14010
Koordinator: Rostohar;
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Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: 1.) Razumevanje telicne in paratelicne motivacije 2.) Razumevanje nadaptivnega ,psevdoadaptivnega in
kriptoadaptivnega vedenja v prilagojevanju in motiviranju otrok, ter mladostnikov
Predavatelji in teme:
• Motivacija in motiviranje - mag. Rostohar Mihajlo
Obveznosti: Usklajenost pričakovanj udeležencev s temo delavnice
Pogoji: Zanimanje za temo
Reference: Magisterij iz motivacije in vodenja
Cena: 295.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci ne pričakujejo, da učenci morajo biti motivirani z vpisom v program šole

16 D
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MOTIVACIJA DIJAKOV ZA AKTIVNO UČENJE
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci spoznajo značilnosti in probleme motivacije in samoregulacije v odbobju adolescence v luči povečanih zahtev
srednješolskega okolja ter razumejo, kako čustvene in socialne ovire znižujejo dijakovo storilnost pri učenju. Ob konkretnih
primerih se seznanijo s specifičnimi problemi motiviranja na kritičnem področju pismenosti, možnostmi prilagajanja glede na
individualne razlike ter različne oblike pomoči pri težavah motivacije.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti in problemi motivacije in samoregulacije pri adolescentih - Dr. Lidija Magajna, univ.dipl.psih.
1P
• Psihosocialni dejavniki, ki znižujejo učno motivacijo v adolescenci - kako pomagati pri premagovanju ovir za
3P
učinkovito usvajanje in izkazovanje znanja - Nada Hribar, spec.klin.psih.
• Razvijanje samoregulacijskih zmožnosti in motiviranje dijakov z različnimi stili učenja - Dr. Lidija Magajna,
2 P, U
univ.dipl.psih.
• Motiviranje dijakov za aktivno in strateško učenje - Mag. Ana Gradišar, prof.ped.
2 P, D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah seminarja
Reference: Seminar je namenjen profesorjem in svetovalnim delavcem v srednjih šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Pečjak, S., Gradišar, A. Bralne učne strategije.; Kavkler, M. (ur). Razvijanje potencialov otrok in mladostnikov s SUT.
e-mail koordinatorice: lidija.magajna@guest.arnes.si
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\"DIJAK IMA VEDNO PRAV\"
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Dopolniti bogata znanja profesorjev, kako s strokovnim videom lahko zmotivirajo dijake, da bodo spoznali cilje (SMART)
učenja in s tem zagotovili notranj omotivacijo dijakov. Izmenjava izkušenj profesionalnih metod, kjer sami profesorji sodelujejo v
strokovnem videu kot udeleženci skozi igro vlog.
Predavatelji in teme:
• SMART - Marija Jerina
2P
• Kako lahko sam določim moj SMART - Marija Jerina
3V
• Kaj je moja notranja motivacija - Marija Jerina
3V
• Moja ocena dijakovih SMART-ov - Marija Jerina
3V
• Igra vlog pred kamero - Marija Jerina
2V
• Delo vizualizacije, analiza videa - Marija Jerina
3 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Veliko smeha in optimizma obvezno prinesite s seboj.
Reference: Predavateljica sem trenerka nevrolingvističnega programiranja in mojstrica poslovne komunikacije.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Kdor se ne bi želel udeležiti aktivnega video posnetka, lahko isti cilj doseže ob vizualizaciji na plakatih in prav tako
zadosti zahtevam za dosego potrdila, ovrednotnega s točkami.
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MOTIVACIJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH ZA USPEŠNO UČENJE
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci naj bi si skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o motivaciji za učenje in delo, o osnovnih teoretičnih
izhodiščih procesov motiviranja, o vzgoji motivacije ter o iskanju in postavljanju ciljev za učenje oziroma o izdelavi konkretnih
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programov motiviranja učencev.
Predavatelji in teme:
• Motivacija - teoretični koncepti - dr. Maks Tušak
4P
• Ugodna motivacijska klima za učenje - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Proces postavljanja ciljev (PPC) - Manca Faganel
2 P, D
• Skupinska motivacija - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Strategije motiviranja v šoli - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Motivacija za učenje - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Razvojni dejavniki otrokove motivacije - Manca Faganel
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

MOTIVACIJA DIJAKOV ZA USPEŠNO UČENJE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razširiti pojmovanja in obseg strategij motiviranja učencev ter povezati področji aktivnega učenja in motiviranja.
Predavatelji in teme:
• Viri in vrste učne motivacije - red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik
2 P,V
• Razvijanje učne motivacije v srednji šoli - model PPZZ - mag. Andreja Lavrič
4S
• V učence usmerjen pouk in motivacija - mag. Andreja Lavrič
2S
Obveznosti: Aplikativna naloga.
Pogoji: Profesorji in profesorice na srednjih šolah.
Reference: Vsebine so vključene v program Osnove visokošolske didaktike in Programu za pridobitev pedagoško andragoške
izobrazbe za predavatelje VSŠ: več ponovitev za učitelje ter predavatelje VSŠ in univerz.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Marentič Požarnik, B., Psihologija učenja in pouka;
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

AVTOSUGESTIVNA MOTIVACIJA
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Darija Žgavc, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: osvojiti načine za vzpostavljanje avtosugestivne motivacije, osvojiti izkušnje dobre prakse o tem, kako ustvarjalno
motivirati dijake za uspešno učenje, izdelava kakovostnega modela motiviranja, izkustveno preizkušanje tega modela na
konkretnem primeru in prenos v prakso, osvjiti načine in pristope za povečanje občutljivosti nekaterih vidikov odnosov med
dijaki in učitelji, ki pomembno vplivajo na dvig motivacije za uspešno delo, izmenjava izkušenj in diskusija.
Predavatelji in teme:
• motivacijske teorije - mag. Darija Žgavc
2, P
• potrebe dijakov in način njihovega zadovoljevanja - mag. Darija Žgavc
2, D
• vplivi medsebojnih odnosov in sproščenega vzdušja - kako to doseči? - mag. Darija Žgavc
2, D
• izdelava lastnega motivacijskega koncepta za pot do uspešnega učenja - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
4, ED
• zakaj motivirati - mag. Darija Žgavc
3, ED
• preizkus motivacijskega koncepta na konkretnem primeru iz prakse - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
3, D
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižica.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev.
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.05.01. Motivacija dijakov v srednjih šolah za uspešno učenje.

STRATEGIJE VPLIVANJA UČITELJA NA MOTIVACIJO UČENCEV
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Tanja Rupnik Vec, 01 2363 141, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana tanja.vec@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se seznanijo s kompleksnim modelom motivacijskih dejavnikov ter izdelajo nabor strategij za vplivanje na
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motivacijo učencev. Urijo veščino analize dejavnikov nemotiviranosti učenca na konkretnem primeru, napravijo samoevalvacijo
strategij vplivanja na motivacijo učencev ter pripravijo akcijski načrt uporabe katere od strategij vplivanja v konkretni učni
situaciji oz. s konkretnim učencem.
Predavatelji in teme:
• Miti o motivaciji - mag. Tanja Rupnik Vec
1 P, D
• Dejavniki motivacije - mag. Tanja Rupnik Vec
3 P, D
• Strategije vplivanja učitelja na motivacijo učenca - mag. Tanja Rupnik Vec
3 P, D
• Samoevalvacija strategij vplivanja na motivacijo učencev - mag. Tanja Rupnik Vec
1D
Reference: Program s to vsebino izvajamo kot svetovalno storitev za šolske kolektive (dve izvedbi za dva šolska kolektiva).
Cena: 99.632,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.07.01. Motivacija pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

NAČRTOVANJE MOTIVACIJSKIH STRATEGIJ V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mateja Pečar, tel: 01 5842-573, mail:mateja.pecar@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Namen izobraževalnega programa je ponuditi učiteljem odraslih, svetovalcem in drugim strokovnjakom s področja
izobraževanja odraslih celovit vpogled v psihološke dejavnike, ki vplivajo na motivacijo odraslih za učenje. V izobraževalnem
programu bodo udeleženci spoznali pomen načrtovanja motivacijskih strategij in se naučili to tehniko tudi uporabljati.
Predavatelji in teme:
• Pomen in modeli načrtovanja motivacijskih strategij - mag. Marko Radovan
2D
• Oblikovanje pozitivnih pričakovanj/zaupanje - mag. Marko Radovan
2D
• Oblikovanje načrta motivacijskih strategij - mag. Marko Radovan
2D
• Spodbujanje pomembnosti učenja - mag. Marko Radovan
2D
Obveznosti: izdelava motivacijske strategije
Reference: V letu 2004 so bile izvedene tri delavnice na temo Psihološke značilnosti motivacije za učenje za zaključene ciljne
skupine in šolske kolektive.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Radovan, M. (2003). Motivacija odraslih za izobraževanje: vrednotni, kognitivni in socialno-kulturni vidiki motivacije
brezposelnih za izobraževanje [magistrsko delo].
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.07.01. Motivacija pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

SPODBUJANJE SODELOVANJA V UČNEM PROCESU IN UVAJANJE SKUPINSKE DINAMIKE V UČNI
SKUPINI
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 4
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci bodo teoretično in praktično spoznali osnovne metode spodbujanja sodelovanja udeležencev in njihovo
uporabo v praksi. Naučili se bodo, kako se odzivati na nepričakovane reakcije in nezaželena vedenja odraslih \"učencev\". Po
končanem izobraževanju bodo znai motivirati in spodbujati udeležence za aktivno pridobivanje znanja in izdelati osebni načrt za
spodbujanje sodelovanja udeležencev.
Predavatelji in teme:
• Motivi odraslih za izobraževanje - mag. Daniela Brečko
2 P, D
• Kako spodbuditi sodelovanje udeležencev v učnem procesu - umetnost postavljanja vprašanj in odgovarjanja na
2 P, D
vprašanja - mag. Daniela Brečko
• 20 načinov večanja motivacije in zbranosti udeležencev - mag. Daniela Brečko
4 P, D, V
• Upravljanje skupinske dinamike v učni skupini - mag. Daniela Brečko
2 P, V
• Kako ravnati s \"problematičnimi\" udeleženci - mag. Daniela Brečko
2 P, V
• Osebna odličnost in kredibilnost predavatelja (premagovanje treme in negotovosti, motivacijski naboj, določnost,
4 P, D, V
avtoritativnost...) - mag. Daniela Brečko
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference: Bogate izkušnje predavateljice, ki je program izvajala v obliki krajših delavnic.
Cena: 295.000,00 SIT
UZB / 04 Motivacija v izobraževanju / 04.07.02. Motivacija manj izobraženih udeležencev v izobraževanju odraslih za nadaljevanje
izobraževanja.

PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI MOTIVACIJE ODRASLIH ZA UČENJE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mateja Pečar; tel.: 01/5842-573; mail: mateja.pecar@acs.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci bodo spoznali in razpravljali o temeljnih ugotovitvah rezultatov raziskav s področja motivacije odraslih za
izobraževanje ter spoznali motivacijske značilnosti različnih ciljnih skupin odraslih. Razumeli bodo pomen različnih vidikov
motivacije pred, med in po učenju in spoznali vpliv učiteljevih pričakovanj na posameznikovo motivacijo.
Predavatelji in teme:
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• Motivacija in udeležba v izobraževanju - mag. Marko Radovan
1 P,D
• Ovire, ki zmanjšujejo motivacijo za učenje - mag. Marko Radovan
1D
• Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo pred učenjem - mag.Marko Radovan
2D
• Spodbujanje motivacije med učenjem - mag. Marko Radovan
2D
• Spodbujanje motivacije po učenju - mag. Marko Radovan
2D
Obveznosti: Izdelava motivacijskega načrta
Reference: V letu 2004 so bile izvedene tri delavnice na temo Psihološke značilnosti motivacije za učenje za zaključene ciljne
skupine in šolske kolektive.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Radovan, M. (2003). Motivacija odraslih za izobraževanje: vrednotni, kognitivni in socialno-kulturni vidiki motivacije
brezposelnih za izobraževanje [magistrsko delo].
UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.01.01. Didaktični kurikularni pristop v vrtcu.

UVAJANJE NA OTROKA OSREDINJENIH PRISTOPOV PRI ZAGOTAVLJANJU URESNIČEVANJA
KURIKULARNIH CILJEV
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati na otroka osredotočen izvedbeni kurikulum;
Predavatelji in teme:
• Kaj je kurikulum? - mag. Sonja Rutar
• Teoretične osnove na otroka osredinjenih pristopov - mag. Sonja Rutar
• Vloga vzgojitelja - mag. Sonja Rutar
• Razvojno, individualno in kulturno primerna praksa - mag. Sonja Rutar
• Kako se otroci učijo? - Fanika Balič
• Oblikovanje spodbudnega učnega okolja - Fanika Balič
• Dnevna rutina - Fanika Balič
• Grajenje partnerstva med vrtcem in družino - Fanika Balič
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

Št. točk: 1

2P,D
2P,D
2P,D
2P,D
2P,D
2P,D
2P,D
2P,D

UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.01.01. Didaktični kurikularni pristop v vrtcu.

NAČELA IN KURIKULUM - GA POZNAM?
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Naučiti strokovne delavke v vrtcih, kako razložiti staršem, v čem je zdaj razlika in prednost dvoletnega izvajanja novega
kurikuluma in izmenjava izkušenj in menj delavk o resničnem izvajanju načel kurikula za vrtec v vsakdanji praksi. Poseben
povdarek je na težavah, ki se v praksi pojavljajo.
Predavatelji in teme:
• Kulikulum, moj pogled - Marija Jerina
3 P,V
• Načela - katero je najpomembnejše zame - Marija Jerina
3 P,V
• Izmenjava napisanih problemov in reševanje - Marija Jerina
2D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju
Pogoji: Na list papirja zabeleženi problemi in možne rešitve po njihovem mnenju.
Reference: Seminar še ni bil izvajan.
Cena: 128.000,00 SIT
Opombe: Delavke naštejejo svoje težave pri uresničevanju kurikula in načel v vsakdanji praksi in skupaj s trenerko
nevrolingvističnega programiranja poiščejo, kako bi njihove predloge uresničile v praksi.
UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.01.02. Načela kurikula za vrtce v vsakdanji vzgojni praksi.

NAČELA KURIKULA ZA VRTCE KOT VODILO ZA URESNIČEVANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
PREDŠOLSKIH OTROK
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: opredelitev načel in njihovih izvorov; razumevanje in uresničevanje načel v vzgojno-izobraževalni praksi;
Predavatelji in teme:
• Opredelitev načel - mag. Sonja Rutar
• Načelo kot vodilo izvedbenega kurikuluma - mag. Sonja Rutar
• Prepoznavanje načel v vzgojno-izobraževalni praksi - mag. Sonja Rutar
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8P,D
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• Uresničevanje načel v okviru vsakdanje vzgojne prakse kot pogoj za doseganje kurikularnih ciljev - mag. Sonja
Rutar
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

3P,D

UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.01.02. Načela kurikula za vrtce v vsakdanji vzgojni praksi.

KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: doc.dr. Dragica Haramija;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spoznavanje sodobnih besedil iz mladinske književnosti. Književna vzgoja v povezavi s knjižno vzgojo, načela knjižnične
vzgoje v vrtcih, motivacija za branje.
Predavatelji in teme:
• Knjižnica in otrok - Maja Logar
4D
• Bibliopedagoška ure - Liljana Klemenčič
4D
• Književna vzgoja - doc.dr. Dragica Haramija
4 P,D
• Knjižna vzgoja - doc.dr. Dragica Haramija
4 P,D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na spopolnjevanju.
Reference: Strokovno spopolnjevanje: Knjižna, književna in knjižnična vzgoja v vrtcu v šol. letu 2003/2004
Cena: 190.000,00 SIT
UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.07.01. Izdelava učnega programa v izobraževanju odraslih po modulih in strokovnih temah.

NAČRTOVANJE KATALOGA ZNANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mateja Pečar; tel.: 01/5842-573, mail: mateja.pecar@acs.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Glavni cilj programa je spoznati dejavnike, ki vplivajo na izdelavo (letnega) delovnega načrta za predmet, modul ali
strokovno temo in se usposobiti za izdelavo letnega delovnega načrta, ko izobražujemo odrasle.
Predavatelji in teme:
• Zunanji in notranji dejavniki, ki vplivajo na načrtovanje - mag. Marija velikonja
2 P,D
• Faze načrtovanja in organizacija dela - mag. Marija Velikonja
2 P,D
• Izdelava (letnega) načrta in analiza izdelkov - mag. Marija Velikonja
4 P,D
Obveznosti: Izdelava načrta za predmet, modul, strokovno temo med seminarjem.
Pogoji: Poučevanje v oddelkih za odrasle.
Reference: Izvedba delavnic:Učitelj in izpeljava kurikuluma, Organizator in izpeljava kurikuluma.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.07.01. Izdelava učnega programa v izobraževanju odraslih po modulih in strokovnih temah.

RAZVOJ IN PRIPRAVA PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
DOBA VIR ZNANJA D. O. O., Prešernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13031
Koordinator: Jasna Božič, svetovalka direktorice;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Seznaniti organizatorje/vodje z načini priprave in razvoja programov v izobraževanju odraslih
Predavatelji in teme:
• Andragoški ciklus - Irena Amič
• Sestavine izobraževalnega programa in priprava opisa programa - Irena Amič
• Postopki spremljanja izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja - Andreja Pignar Tomanič
• Praktičnost programov izobraževanja in usposabljanja - Andreja Pignar Tomanič
• Modularnost programa - Andreja Pignar Tomanič
Obveznosti: Jih ni.
Pogoji: Aktivno sodelovanje.
Reference: Izvedeni 2 usposabljanji za predavatelje na Dobi in 2 usposabljanji za izobraževalce v Podravju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: info@doba.si; spletna stran: www.doba.si

Št. točk: 0,5

2D
1D
3D
1D
1D

UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.07.01. Izdelava učnega programa v izobraževanju odraslih po modulih in strokovnih temah.

IZDELAVA UČNEGA PROGRAMA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
KOPO IZOBRAŽEVANJE IN RAČUNALNIŠTVO D.O.O., trg Edvarda kardelja 3, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13033
Koordinator: Ingrid Možina Podbršček ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
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Cilji: Usposobiti udeležence za izdelavo učnih programov pri izobraževanju odraslih Vsebina: proces učenja in pomnjenja,
potrebe odraslih v io procesu, hierarhija potreb, didaktična načela, opredelitev vsebin, določitev tem, oblikovanje modulov,
dolžina, vaje, miselna telovadba za ogrevanje udeležencev, opredelitev trajanja programa, izdelava sporeda programa s
časovno opredelitvijo in določitvijo odmorov, uporaba učnih pripomočkov glede na metode in tehnike poučevanja, izdelava
konkretnega programa
Predavatelji in teme:
• izdelava učnega programa po modulih in temah - univ.dipl.psih. Herman Kosič
4P, 4V
Obveznosti: izdelava učnega programa
Pogoji: zaželjene izkušnje pri delu z odraslimi
Reference: Udeležili se usposabljanja Train the Trainers pri g. Gillihu (WIFI inštitut iz Gradca)
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: Ingrid@kopo.si
UZB / 05 Uvajanje novih programov / 05.07.01. Izdelava učnega programa v izobraževanju odraslih po modulih in strokovnih temah.

OBLIKOVANJE MODULARNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA IN PRIPRAVA GRADIVA ZA EIZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci se seznanijo z modeli poučevanja in učenja, ki jih omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) na
področju izobraževanja odrasih. Spoznajo postopke modularnega načrtovanja in oblikovanja programov za odrasle. Načrtujejo
in oblikujejo program ter gradivo za e-izobraževanje. Predvidijo oblike, metode in kriterije ter načine preverjanja in ocenjevanje
znanja pri izobraževanju odraslih.
Predavatelji in teme:
• Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in modeli poučevanja odraslih - dr. Andreja Istenič Starčič
2 P, D
• Skladnost študijskih ciljev, oblik in metod s preverjanjem in ocenjevanjem v učnem okolju za e-izobraževanje ter
5 P, D
načini preverjanja in ocenjevanja znanja - red. prof. dr. Boris Kožuh
• Didaktično načrtovanje in oblikovanje e-učnega gradiva - dr. Andreja Istenič Starčič
3 P, D
• Načrtovanje in oblikovanje modularnega e-izobraževalnega programa za odrasle - dr. Andreja Istenič Starčič
2 P, D
• Organizacijske oblike in metode poučevanja z IKT - dr. Andreja Istenič Starčič
2 P, D
• Učiteljeve vloge in kompetence pri poučevanju z IKT - dr. Andreja Istenič Starčič
2 P, D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Reference: Izvedeni programa Poučevanje z informacijsko tehnologijo v visokošolskem izobraževanju (3 ponovitve),
Intenziviranje vpeljave izobraževanja odraslih v Slo.(2 ponovitvi) za izobraževalce odraslih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Andreja Istenič Starčič: Informacijska tehnologija za kakovostno učenje in poučevanje ter uspešen
management v izobraževanju odraslih, Ljubljana: Arhinet, 2003.
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.02.01. Postopki in standardi ocenjevanja
znanja v osnovni šoli.

SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE OTROKOVEGA NAPREDKA V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati sodobno prakso spremljanja in ocenjevanja otrokovega razvoja in znanja; spoznati pomen načrtnega in
sprotnega opazovanja; spoznavanje tehnik spremljanja;
Predavatelji in teme:
• Definiranje pojma spremljanja otrokovega razvoja in učenja - mag. Sonja Rutar
3P,D
• Sodobna praksa spremljanja - Fanika Balič
3P,D
• Tehnike spremljanja in ocenjevanja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Pogoji za dobro spremljanje in ocenjevanje - Fanika Balič
3P,D
• Otrokov portfolio - Fanika Balič
3P,D
Obveznosti: Seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.02.01. Postopki in standardi ocenjevanja
znanja v osnovni šoli.

OPISNA OCENA
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z oblikovanjem opisnih ocen ob koncu ocenjevalnih obdobij, oblikovanju letne priprave,
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spremljanju in zapisovanju učenčevih dosežkov in določevanju kriterijev za ocenjevanje.
Predavatelji in teme:
• Oblikovanje opisne ocene - Tanja Strojan
2P;2D,V
• Oblikovanje opisnih kriterijev - Tanja Strojan
2P;2D,V
• Vaje, delavnice za oblikovanje opisne ocene - Tanja Strojan
4V
• Standrdi znanja ob koncu ocenjevalnega obdobja - Tanja Strojan
2P;2D,V
Obveznosti: Po dogovoru na seminarju.
Reference: Uspešno izvajanje seminarja v šolskem letu 2003/2004 preko Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.02.01. Postopki in standardi ocenjevanja
znanja v osnovni šoli.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE - KAKO JU LAHKO IZBOLJŠAMO
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 5
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo povezali znanja in praktične izkušnje. Praktično bodo uporabili sistem klasifikacije učnih ciljev za
kognitino, afektivno in psihomotorično področje.
Predavatelji in teme:
• Vrednotenje, ocenjevanje, preverjanje - Jasna Ignjatič
3P
• Vrste preverjanja in ocenjevanja - Jasna Ignjatič
2 P, V
• Kaj in kako preverjamo in ocenjujemo - dr. Darja Skribe Dimec
4 D, V
• Napake pri ocenjevanju - Alenka Knez
3 D, V
• Napotki za izboljšanje ocenjevanja in popmen vzdušja med ocenjevanjem - jasna Igntaič, dr. Darja Skribe Dimec,
4 D, V
Alenka Knez
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference: /
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.02.01. Postopki in standardi ocenjevanja
znanja v osnovni šoli.

USTNO IN PISNO PREVERJANJE ZNANJA - SESTAVA TESTA
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali: kako se zaščititi pred subjektivnimi napakami pri ocenjevanju; principe sestave pisnega
preizkusa znanja in točkovnika;ocenjevalne kriterije kvalitetnega preizkusa in kako analizirati obstoječe preizkuse in jih izboljšati.
Udeleženci bodo znali pripraviti naloge, ki odgovarjajo najpomembnejšim merskim karakteristikam in sestaviti preizkus znanja,
ki bo vključeval več različnih vrst nalog.
Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje - namen, cilji, oblike. Ustno in pisno preverjanje znanja - prednosti, pomanjklivosti. 2P
Marjan Škvorc, univ. dipl. psih.
• Ustno preverjanje znanja - načini, oblike, trajanje, izkušnje - Marjan Škvorc, univ. dipl. psih.
2 P, D
• Delavnica: sestava vprašanj, izvedba ustnega preverjanja znanja. - Marjan Škvorc, univ. dipl. psih.
2D
• Pisno preverjanje znanja - prednosti. Subjektivne napake pri ocenjevanju - halo efekt, osebna enačba, napaka
2P
kontrasta. Vrste nalog v testu znanja. - mag. Darko Hederih, univ. dipl. psih.
• Sestava testa po korakih. Od načrtovanja ciljev k čistopisu. - mag. Darko Hederih, univ. dipl. psih.
2D
• Ocenjevalni kriteriji dobrega testa. Ocenjevanje testov. - mag. Darko Hederih, univ. dipl. psih.
2D
• Sestava testa. Priprava vprašanj ... - mag. Darko Hederih, univ. dipl. psih.
2D
• Merske karakteristike. Izračun težavnosti tesza. Principi sestave - hierarhija tažavnosti, točke ... - mag. Darko
2 P, D
Hederih, univ. dipl. psih.
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil do izveden za skupine 37 osnovnih in srednjih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Hederih. D. (1996): Pisni preizkusi znanja, uporaba v praksi, Sodobna
pedagogika 3-4. Ljubljana.
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.02.01. Postopki in standardi ocenjevanja
znanja v osnovni šoli.

STANDARDI ZNANJA IN UČITELJEVE ZAHTEVE PRI OCENJEVANJU ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učitelji: analizirajo standarde znanja po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih in jih primerjajo z vidika svojih zahtev
pri ocenjevanju znanja, analizirajo preizkuse znanja (ki jih sami pripravljajo)z vidika ciljev in standardov znanja in z vidika
Bloomove taksonomije ciljev za kognitivno, konativno in psihomotorično področje, analizirajo svojo prakso z vidika povezanosti
poučevanja in učenja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, spoznajo in opredelijo ravni demokratizacije procesa.
Predavatelji in teme:
• Standardi znanja v vzgojno-izobraževalnih obdobjih devetletne osnonovne šole.Učiteljeve zahteve pri ocenjevanju
6 P, EV
znanja - dr. Milena Ivanuš Grmek
• Demokratizacija procesa preverjanja in ocenjevanja znanja. Raba avtentičnih oblik preverjanja in ocenjevanja
6 P,D
znanja. - mag. Marija Javornik Krečič
• Priprava preizkusov znanja - Zinka Bezjak, prof.
4 P,D
Reference: Izvajanje programa strokovnega spopolnjevanja: Usposabljanje učiteljic/učiteljev za opisno ocenjevanje, prva triada.
Cena: 209.800,00 SIT
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.05.01. Preverjanje in ocenjevanje znanja v
srednji šoli-metode in oblike.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V SREDNJI ŠOLI
MELIOR D.O.O. - ZALOZBA EDUCA, Gradnikove br. 23, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13034
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefan Krapše, zgodovinar in geograf z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami v OŠ in SŠ, ter pri delu z odraslimi
(izv. in koord. sem., konf., delavnic);
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali pomen, oblike in načine preverjanja in ocenjevanja znanja v srednji šoli, njihovo
načrtovanje in kvalitetno izvajanje, predvsem pa različne pristope k oblikovanju kriterijev in meril, ki omogočajo objektivno in
razumljivo preverjanje in ocenjevanje. Udeleženci seminarja bodo poglobili občutek za merljivost kriterijev preverjanja in
ocenjevanja, ki morajo biti učencem razumljivo predstavljeni na začetku pouka ter biti zapisani in javni.
Predavatelji in teme:
• Pomen, načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja in njuno umeščanje v priprave - mag. Alenka Krapež
1P
• Izbira oblik in metod preverjanja in ocenjevanja znanja - mag. Alenka Krapež
1 P, 2 V
• Oblikovanje in priprava kriterijev ter različni pristopi pri tem - mag. Alenka Krapež
2 P, D
Obveznosti: Udeleženci bodo izdelali "svoje" kriterije in merila za preverjanje in ocenjevanje.
Pogoji: Po prijavi bodo udeleženci prejeli seznam priporočane literature, ki jo bo zaželjeno pregledati pred seminarjem.
Reference: Izvajalka mag. Alenka Krapež je pomočnica ravnateljice na Gimnaziji Vič. Je avtorica številnih objav in
predavateljica na seminarjih in simpozijih o preverjanju in ocenjevanju v SŠ.
Cena: 135.000,00 SIT
Opombe: e-mail organizatorja: urednistvo@zalozba-educa.com, spletna stran: www.zalozba-educa.com
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.05.01. Preverjanje in ocenjevanje znanja v
srednji šoli-metode in oblike.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V SREDNJI ŠOLI - METODE IN OBLIKE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: izr. prof. dr. Valentin Bucik, e-mail: tine.bucik@ff.uni-lj.si, tel: 01 421 35 90;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na natančnost preverjanja in ocenjevanja znanja ter uporabe tega znanja pri
sestavljanju in analizi lastnih pisnih in ustnih preizkusov.
Predavatelji in teme:
• Pregled merskih lastnosti različnih metod preverjanja in ocenjevanja znanja - izr. prof. dr. Valentin Bucik
2P
• Primerjava načinov merjenja znanja - izr. prof. dr. Valentin Bucik
1P
• Analiza naključnih in sistematičnih napak ocenjevanja - asist. dr. Gregor Sočan
3 P, D
• Načela in postopki izdelave dobrega preizkusa znanja - izr. prof. dr. Valentin Bucik, asist. mag. Boštjan Bajec,
3 D, S
asist. Luka Komidar
• Točkovanje nalog in ocenjevanje dosežkov - asist. dr. Gregor Sočan
2 P, D
• Izboljšanje vsebinske veljavnosti: taksonomske ravni, tipi nalog in zbirke nalog - asist. mag. Boštjan Bajec, asist.
5 P, D
Luka Komidar
Obveznosti: Aktivna udeležba na delavnicah, opravljene domače naloge.
Pogoji: Učitelji v srednjih šolah.
Reference: Izvedeni programi Priprava diagnostičnih testov znanja (5x), O metriki testov (2x), Ocenjevanje znanja na maturi
(3x), Preverjanje in ocenjevanje znanja pri poklicni maturi (3x) za učitelje in druge.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Delovno gradivo bo razdeljeno pred začetkom seminarja.
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.05.01. Preverjanje in ocenjevanje znanja v
srednji šoli-metode in oblike.

DEMOKRATIZACIJA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V GIMNAZIJI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Milena Ivanuš Grmek;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelji: spoznajo in opredelijo ravni demokratizacije procesa preverjanja in ocenjevanja znanja (npr. dogovarjanje med
učenci in učitelji o vsebini in obliki preverjanja in ocenjevanja znanja, dogovarjanje o rokih preverjanja in ocenjevanja znanja,
možnosti ponovnega opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja...). Analizirajo preizkuse znanja, ki jih sami pripravljajo, z
vidika ciljev in standardov znanja in z vidika Bloomove taksonomije ciljev, analizirajo svojo prakso.
Predavatelji in teme:
• Demokratizacija procesa preverjanja in ocenjevanja znanja v gimnaziji. Standardi znanja in učiteljeve zahteve pri
4 P,D
ocenjevanju znanja - dr. Milena Ivanuš Grmek
• Povezanost poučevanja in učenja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Raba avtentičnih oblik preverjanja in
4 P,D
ocenjevanja znanja - mag. Marija Javornik Krečič
Reference: Izvajanje programa: Usposabljanje učiteljic/učiteljev za opisno ocenjevanje, prva triada.
Cena: 2.220.000,00 SIT
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.05.01. Preverjanje in ocenjevanje znanja v
srednji šoli-metode in oblike.

SPODBUJANJE AKTIVNE VLOGE DIJAKOV IN VLOGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRI TEM
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Zora Rutar Ilc, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, te.: 01 3005 157, zora.rutar@zrss.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelje podpreti pri spodbujanju aktivne vloge dijakov pri pouku, pri spodbujanju različnih miselnih procesov. Pot za to je
pouk, utemeljen v dejavnostih, s katerimi se dosega raznovrstne učne cilje, tudi tiste na višjih taksonomskih ravneh. Pouk,
zasnovan na dejavnostih učencev pa zahteva tudi širšo paleto pristopov pri preverjanju in ocenjevanju (taksonomsko
zasnovane naloge in taksonomsko načrtovane preizkuse, različne oblike projektnih in avtentičnih nalog, opisne kriterije?)
Predavatelji in teme:
• Dejavnosti kot osnova za pouk - dr. Zora Ruta Ilc
1 P, 3 D
• Opisni kriteriji - pogoji za kakovostno povratno informacijo - dr. Zora Rutar Ilc
1D
• Sestava nalog za preizkuse - dr. Zora Rutar Ilc
1 P, 2 D
Reference: 6 let izvajam program Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanaja, podprt s knjižno zbirko. 15 izvedb je bilo
izpeljanih na SŠ. V šolskem letu 2003/4 vodim projekt Didaktična prenova gimnazij.
Cena: 105.000,00 SIT
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.06.01. Ocenjevanje praktičnega
izobraževanja v višjih strokovnih šolah.

OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: izr. prof. dr. Valentin Bucik, e-mail: tine.bucik@ff.uni-lj.si, tel: 01 421 3590 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na natančnost preverjanja in ocenjevanja znanja, pridobljenega pri praktičnem
izobraževanju, ter uporaba tega znanja pri sestavljanju in analizi lastnih preizkusov praktičnih znanj.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti dobrega ocenjevanja znanja - izr. prof. dr. Valentin Bucik
2P
• Načela vrednotenja praktičnih dosežkov - asist. dr. Gregor Sočan, asist. mag. Boštjan Bajec, asist. Luka Komidar
3 P,D
• Različni načini ocenjevanja praktičnega dela v višjih strokovnih šolah - asist. dr. Gregor Sočan
2P
• Prilagajanje postopkov ocenjevanja različnim področjem praktičnega dela - prof. dr. Valentin Bucik, dr. Gregor
5 D,S
Sočan, mag. Boštjan Bajec, Luka Komidar
• Taksonomske ravni in veljavnost ocenjevanja praktičnega znanja - izr. prof. dr. Valentin Bucik, asist. mag. Boštjan
4 P,D
Bajec
Obveznosti: Aktivna udeležba na delavnicah, seminarska naloga.
Pogoji: Učitelji v višjih strokovnih šolah.
Reference: Izvedeni programi Načela kakovostnega preverjanja in ocenjevanja znanja na pokl. maturi, Priprava izpitnih
vprašanj za pokl. maturo, Priprava diagnostičnih testov znanja: več ponovitev za učitelje SŠ.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Delovno gradivo bo razdeljeno pred začetkom seminarja.
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.07.02. Instrumentarij za preverjanje in
ocenjevanje znanja udeležencev v izobraževanju odraslih.

PORTFOLIJO ( ZBIRNA MAPA) V FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nataša Elvira Jelenc, tel.:01 5842-580, mail:natasa.jelenc@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci bodo spoznali pomen in načine in oblikovanja portfolija ter možne implementacije le-tega v sistemu formalnega
izobraževanja.
Predavatelji in teme:
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• Portfolijo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) - Metka Svetina
• Identifikacija virov (možnosti) pridobivanja neformalno, priložnostno ali naključno pridobljenih znanj in spretnosti Nataša Elvira Jelenc
• Opredelitev dokazil, s pomočjo katerih ocenjujemo neformalno, priložnostno ali naključno pridobljena znanja in
spretnosti ter opredelitev meril, s pomočjo katerih tovrstna dokazila ocenjujemo - Nataša Elvira Jelenc
• Oblikovanje in sestavine portfolija (zbirne mape) ter opredelitev meril, s pomočjo katerih portfolijo ocenimo Nataša Elvira Jelenc
• Predstavitev postopka potrjevanja neformalno, priložnostno ali naključno pridobljenih znanj in spretnosti
(ugotavljanje in potrjevanje znanja UPZ); primer poteka postopka v sistemu NPK - Nataša Elvira Jelenc
Reference: Izvajalka dela na projektu UPZ in izvaja usposabljanja za oblikovanje portoflija in potrjevanje neformalno in
priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti za člane izpitnih komisij za UPZ.
Cena: 150.000,00 SIT

1P
2 P,D
2 P,D
2 P,D
1P

UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.07.03. Povratna informacija in svetovanje
udeležencem v izobraževanju odraslih.

COACHING V IZOBRAŽEVANJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Pomagati udeležencem definirati lastne učne ciljein jim pomagati premagovati ovire pri učenju, ter jih motivirati za aktivno
učenje in doseganje ciljev.
Predavatelji in teme:
• Svetovanje in model coachinga - Bernarda Potočnik
2 P, D
• Logične ravni osebnosti in coaching - Bernarda Potočnik
2 P, D, V
• Coaching koncepti: 1) Oblikovanje zavezništva, 2) Prepoznavanje in pohvala, 3) Zahteva - Bernarda Potočnik
3 P, D, V
• Povratno sporočilo: 1) Vrste povratnega sporočila, 2) Povratno sporočilo kot del učnega procesa - Bernarda
1 P, D, V
Potočnik
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 06 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter povratna informacija o učnih dosežkih / 06.07.03. Povratna informacija in svetovanje
udeležencem v izobraževanju odraslih.

POVRATNA INFORMACIJA IN SVETOVANJE UDELEŽENCEM
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Spoznati pomen poslušanja, dvosmerne komunikacije in povratne informacije v izobraževanju, znati svetovati in usmerjati
udeležence, še posebej v samoizobraževanje in postavljanje realnih, dosegljivih in merljivih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Dvosmerna komunikacija; Moč povratne komunikacije. - Ida Srebotnik
2 P,D,V
• Dajanje in sprejemanje povratne informacije / vrnitvenega sporočila/. - Ida Srebotnik
3 P,D,V
• Cilji svetovanja; Časovni načrt v času izobraževanja; Koristne samozadolžitve; Nasveti za uspešno izobraževanje.
2 P,D,V
- Ida Srebotnik
• Zakaj je bolje vprašati namesto reči. - Ida Srebotnik
1 P,D,V
Pogoji: Aktivna udeležba.
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

USPEŠNO DELO TANDEMA V ODDELKU VRTCA
AWTS D.O.O., Ulica Nadgoriških Borcev 32, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13029
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gregor Vodopivec AWTS d.o.o. Ulica Nadgoriških borcev 32 1231 Lj-črnuče tel.: 041 897-005 fax.: 01 56 15 205
email: krneki@gajba.net;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: -spoznati pomen čustvene inteligence za uspešno delo tandema -spoznati učinkovite metode dela tandema -preveriti
različne možnosti dala v tandemu in prepoznati pasti, ki se lahko pri tem
Predavatelji in teme:
• Čustvena inteligenca in njen pomen pri uspešnem delu tandema (1P+2V). Učinkovite metode dela v tandemu
3P + 5V
(1P+2V) Različne možnosti dela posebnim poudarkom na prednostih (1P+1V). - doc. dr. Jurka Lepičnik Vodpivec
Obveznosti: Sodelovanje pri praktičnem delu seminarja
Pogoji: vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice
Reference: Izvajalka, doc. dr. Jurka Lepičnik Vodpivec, ima več kot desetletne izkušnje pri izvajanju seminarjev in delavnic na
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podobno tematiko.
Cena: 140.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Goleman, D. (1997). Čustvena inteligenca. Ljubljana: Mladinska knjiga. Lepičnik Vodopivec, J. (1996).
Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Ljubljana: MiSCh.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

USPEŠNO DELO TANDEMA V ODDELKU VRTCA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko/ 01 520 06 73/ bernarda@glottanova.si/ www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se seznanijo z vlogo posameznika v tandemu; spoznajo pomen komunikacije in pogovora; spoznajo
najučinkovitejši način pretoka informacij; znajo aktivno sodelovati v tandemu.
Predavatelji in teme:
• KAJ JE TANDEM? - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
2P
• USPEŠNO DELOVANJE TANDEMA - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
1 P, 2 V
• POMEN KOMUNIKACIJE PRI DELU - Barbara Alič, dipl. vzg. predšol. otrok
2 P, 1 V
Reference: Št. izvedenih ponovitev: 2 ali 3. Spletna stran ponudnka: www.glottanova.si
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

KAKO POSTANE DELO V TANDEMU TIMSKO?
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: seznanitev z osnovnimi značilnostmi delovanja tandema; spoznati dejavnike učinkovitega dela v tandemu; spoznati
načrtovanje v tandemu;
Predavatelji in teme:
• Definiranje timskega dela - Mateja Režek
2P,D
• Ugotavljanje razlik med skupinskim in timskim delom - Mateja Režek
2P,D
• Timska komunikacija - Simona Štigl
2P,D
• Timsko reševanje konfliktov - Mateja Režek
3P,D
• Definiranje uspešnosti timskega dela - Simona Štigl
2P,D
• Delitev kompetenc v tandemu - Mateja Režek
2P,D
• Timsko načrtovanje in analiza dela - Gordana Vranešič
3P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

DELO V PARU IN TIMSKO DELO PRI URESNIČEVANJU KURIKULA V VRTCU
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženke se bodo seznanile z značilnostmi dela v paru in timskega dela pri uresničevanju kurikula v vrtcu, ter se
preizkusile v komunikaciji in vodenju dela v paru in timu. Ob pripravi didaktičnih sklopov in vzgojnih tem se bodo usposabljale za
delo v paru in timu.
Predavatelji in teme:
• Novi pogledi na učenje otrok in odraslih. Delo v paru in v timu, kot spodbuda za večji razvoj profesionalizma.
2P
Organizacija parov in timov v vrtcu. Od skupine k timu za uresničevanje kurikula v vrtcu. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Značilnosti timskega sodelovanja in medsebojno učenje v timu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.
2P
Medsebojno učenje med strokovnimi delavci v timu. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Tim vzgojiteljic in pomočnic pri vzgojnem delu. Ogled video posnetkov in analiza. - Betka Vrbovšek, MSc,
2D
• Od skupinskega k timskemu sodelovanju. Tim vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljev pri izvajanju vzgojnega dela:
1 P, 3 D
kdaj in kako. Evalvacija vzgojnega dela v timu. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Kako in kdaj vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice načrtujeta delo za naslednji dan. Sodelovanje med
1 P, 3 D
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice med potekom dela. - Betka Vrbovšek, MSc,
• Sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Področja medsebojne odvisnosti, skupne naloge pred,
2 P, D
med in po izvajanju kurikula v oddelku. - Betka Vrbovšek, MSc,
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar je bil izveden za 14 pedagoških zborov v vrtcu
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Bečaj Janez (2001), Orgnaizacijska kultura v vrtcu, Zbornik XII. Posveta
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skupnosti vrtcev Slovenije, [Portorož]
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

POT DO USPEŠNEGA SODELOVANJA
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Adela Kelhar, univ. dipl. sociologinja, svetnica, certifikat iz teorije izbire, realitetne terapije in kakovostnega
vodenja;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo spoznavali, da je uspešno sodelovanje zgrajeno na zaupanju in kvalitetnemu medsebojnemu odnosu. Ta
se gradi na podlagi povezovalnih navad teorije izbire. Krog rešitve je način pogajanja, kaj bova oba naredila za dober odnos in
kvaitetno sodelovanje med seboj. Namen je pridobiti si veščine in spretnosti v sodelovanju ter povečati kakovost dela v
tandemu.
Predavatelji in teme:
• Temeljne človekove potrebe; Svet kakovosti; Povezovalne navade - Adela Kelhar
4 P, 12 V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu in izvedba vaj.
Reference: Z učenjem teorije izbire je bilo opravljenih 12 izkustvenih skupin za učitelje in vzgojitelje po Katalogu programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: splet. stran: www.svet-center-mb.si Literatura: dr. W. Glasser: Teorija izbire, nova psihologija osebne svobode,
Radovljica 1998
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.01.01. Uspešno delo tandema v oddelku vrtca.

MIDVE
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Omogočiti boljše razumevanje med sodelavkama. Poiskati med potmi skupnega načrtovanja lasten način, ki bo pripeljal
do uspešnejšega in učinkovitejšega dela obeh udeleženk.
Predavatelji in teme:
• Ali se znamo poslušati - Marija Jerina
3 P,V
• Kakšne so najine vrednote - Marija Jerina
4 P,D
• Kako vidiva skupno načrtovanje - Marija Jerina
4 P,D
• Video posnetek - igra vlog udeleženk - Marija Jerina
2D
• Izmenjava opažanj o otrocih v skupini med vzgojiteljico in pomočnico - Marija Jerina
3 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba v programu. Zaželjena udeležba v paru delavk, ki delata skupaj v oddelku.
Pogoji: Želja po delu v dvoje na lepši način.
Reference: Izredno uspešen seminar. Izvedenih 19 ponovitev v slovenskem prostoru.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Seminar lahko prilagodim na 8 urno izvedbo, za katerega je cena za polovico nižja.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
DOVES, Cesta Solinarjev 4, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Nada Pavšer, univ.prof., nacionalna koordinatorka Ekošole kot načina življenja, ki deluje v okviru Društva za
okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilji: -Razvijanje okoljskega menedžmenta, kot sestavni del vzg. in izobr. strategije (povezovanje med predmeti, ..
ozaveščanje..). -Seznanitev z moderatorskim načinom dela in tehnikami srateškega načrtovanja trajnostnega razvoja v ekošoli
kot celoti. Delavnice: -Trajnostni razvoj in ekošola za medpred. povezovanje v šoli (strok. predstavitev, izbor tem, skupinsko
delo, predstavitev, evalvacija). -Primeri dobre prakse (predstavitev, skupinsko delo-priprava ekonačrta, predstavitev skupin.
dela)
Predavatelji in teme:
• Okoljski menedžment kot sestavni del vzgoje in izobraževanja v ekošoli - Nada Pavšer, dr. Dušan Plut
4 P, D
• Ekošola kot primer medpredmetnega povezovanja - dr. Barica Marentič Požarnik
2D
• Skupinska priprava ekonačrta za šolo - mag. Ida Kavčič, Sonja Uršič
1D
• Primeri dobre prakse - Marjetka Širec in sodelavci
1D
Obveznosti: Seminarska naloga: Medpredmetno povezovanje (tematsko), Priprava ekonačrta šole.
Pogoji: Morebitna priključitev Ekošoli v Sloveniji in s tem tudi mednarodnim ekošolam, ki delujejo v 27 državah Evrope in sveta.
Reference: Ekošola je v 7 letih delovanja izvedla vrsto programov s sorodno vsebino za koordinatorje osnovnih, srednjih ekošol
in za koordinatorje ekovrtcev in Centrov šol. in obšol. dej.-vključenih 242 VIZ.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: dr. Barica Marentič-Požarnik, dr. Dušan Plut, ... info@ekosola.si, sonja.ursic@guest.arnes.si,
marjetka.sirec@guest.arnes.si
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UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

BRANJE IN BRALNE DEJAVNOSTI KOT KLJUČ ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V OSNOVNI ŠOLI
DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS, MIKLOŠIČEVA 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Manca Perko, strokovna tajnica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Zahteve po razviti sodobni bralni pismenosti in bralni kulturi so integralni del zahtev celotnega predmetnika devetletne
osnovne šole. Program zato ponuja seznanjanje z različnimi možnostmi izbire in dostopa do bralnih gradiv, z možnimi oblikami
pogovora in ob- ter pobralnih dejavnosti ter nakazuje možne oblike in načine povezav, ki jih z izbiro in uporabo bralnih gradiv
(literarnih in neliterarnih besedil) lahko gradimo med predmeti.
Predavatelji in teme:
• Šolska knjižnica in projektno delo/kulturni, bralni dan na šoli - Marija Glinšek
2P
• Okrogla miza - Manca Perko
2D
• Iskanje, izbor in kritično vrednotenje gradiva in informacij o določeni temi (knjižna in knjižnična vzgoja) - mag.
2P
Tilka Jamnik
• Načrtovanje dejanske izpeljave projekta z vsemi medpredmetnimi povezavami - Miha Mohor
2D
Reference: Ponudnik je v preteklih dveh desetletjih izvajal številne izobraževalne programe na vseh stopnjah vzgojnoizobraževalnega procesa, in sicer na področju razvijanja bralne, knjižne in književne kulture.
Cena: 0,00 SIT
Opombe: //www.bralnaznacka.com// Ponudnik bo izvajal program brezplačno, pri čemer bo število ponovitev prilagajal
časovno-organizacijskim zmožnostim.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE IN TIMSKO DELO
MELIOR D.O.O. - ZALOZBA EDUCA, Gradnikove br. 23, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13034
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefan Krapše, zgodovinar in geograf z dolgoletnimi pedag. izkušnjami v OŠ in SŠ ter pri delu z odraslimi (izv. in
koord. sem., konf., delavnic);
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Program seminarja izhaja iz ciljev kurikularne prenove, kjer je ena najpomembnejših novosti v prenovi šole povečati
stopnjo interdisciplinarnosti. Koncept seminarja temelji na ciljnem načrtovanju, osmišljanju učenja za življenje ob čim manjšem
drobljenju strok. Namen seminarja je še pridobiti znanja o medelih medpredmetnega načrtovanja, soočiti se s timskim delom pri
realizaciji medpredmetnega pouka in načrtovati cilje za razvoj učenčevega kognitivnega, konativnega in psihomotoričnega
področja.
Predavatelji in teme:
• Ciljno načrtovanje - prof. Tajana Krapše
1 P, 1 D
• Načela medpredmetnega načrtovanja - prof Tatjana Krapše, prof. Gabrijela Dolinšek
1 P, 1 D
• Modeli interdisciplinarnosti - prof. Tatjana Krapše
1P
• Medpredmetne letne priprave in priprave na pouk - prof. Tatjana Krapše, prof. Mojca Klinec
1 P, 1 D
• Timsko delo v medpredmetnem pouku - prof Tatjana Krapše, prof. Gabrijela Dolinšek, prof. Mojca Klinec
1D
Obveznosti: Učitelji bodo načrtovali primere medpredmetnih učnih sklopov ob letnih pripravah, pripravah na pouk
Pogoji: Pred pričetkom izvedbe seminarje bo učiteljskemu zboru poslan kratek vprašalnik. Odgovori nanj bodo izhodišče za
delo na seminarju.
Reference: Nosilna predavateljica T. Krapše je bila izvajalka na simpozijih, seminarjih, vodja republiškega projekta o
načrtovanju pouka, Izvedla je cca 40 tematskih konferenc z okoli 1200 udeleženci.
Cena: 135.000,00 SIT
Opombe: e-mail izvajalke: tatjana.krapše@guest.arnes.si; organizator: uredništvo@zalozba-educa.com; splet: www.zalozbaeduca.com
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

RAZVIJANJE STRATEGIJ MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: usposobiti učitelje različnih predmetnih področij za skupno načrtovanje, povezovanje in izvajanje pouka;
Predavatelji in teme:
• Teoretična opredelitev potrebe po medpredmetnem povezovanju v osnovni šoli - mag. Jelena Vidmar
4P,D
• Načini in oblike medpredmetnega povezovanja - mag. Jelena Vidmar
4P,D
• Načrtovanje, izvanje in spremljanje učinkov - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Oblikovanje primerov dobre prakse medpredmetnega povezovanja - mag. Sonja Rutar
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Pogoji: opravljenih vseh pet modulov (glej tematski sklop: Učenje učenja; tema: Učenje učenja (učna okolja, učne strategije) za
učence osnovnih šol)
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
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Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE IN PROJEKTNO DELO
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se naučijo kako zasnovati delo v timu učiteljev različnih predmetov in predmetnih področij za izvedbo določene
projektne naloge in kako izbrati sodelavce. Spoznajo preizkušene načine promocije in financiranja projekta.
Predavatelji in teme:
• Vizija in načrtovanje medpredmetnega sodelovanje pri projektnem delu. Vključevanje projektnega dela v učni
2 P, D
načrt. - Mojca Švonja, prof., Mirela Flego, učit.raz.p.
• Pridobivanje sredstev za izvedbo projekta. - Mojca Švonja, prof., Mirela Flego, učit.raz.p.
1 P, D
• Delo tima in vloga koordinatorja pri medpredmetnem povezovanju. - Mojca Švonja, prof., Mirela Flego, učit.raz.p.
4D
• Promocija projekta v kolektivu in širši javnosti. - Mojca Švonja, prof., Mirela Flego, učit.raz.p.
1 P, D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je bil izveden za šolski kolektiv.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Tavčar. M. in Trunk Širca. N. (1998): Management nepridobitnih
organizacij. Koper: VŠM Koper.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

Z LUTKOVNO IN GLEDALIŠKO IGRO POVEZUJEMO PREDMETNA PODROČJA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Helena Korošec, asist. tel: 03 5416 106 e-mail: helena.korosec@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo možnosti in metode uporabe gledaliških izraznih sredstev pri vsakdanjem delu s skupino ali s
posameznim otrokom na najrazličnejših področjih V-I procesa. Lutke in druga gledališka izrazna sredstva skozi delavnice
doživijo kot učno sredstvo in pripomoček, ki vpliva na otrokov razvoj, motivacijo, socializacijo in vzdušje v razredu. Se
usposabljajo za kreativno povezovanje lutkovne in gledališke dejavnosti z vsemi področji V-I dela.
Predavatelji in teme:
• Poučevanje in učenje z umetniškimi izraznimi sredstvi - red.prof. Edvard Majaron
2P
• Povezava lutk in gledališke igre z različnimi predmetnimi področji - mag. Helena Korošec
2P
• Od ideje do mini predstave v razredu - red.prof. Edvard Majaron
6D
• Doseganje ciljev iz učnega načrta-gledališka izrazna sredstva (od lutke do pantomime) - mag. Helena Korošec
6D
Obveznosti: Po seminarju se izvede lutkovna ali gledališka delavnica v šoli ali vrtcu.
Pogoji: Učitelji - profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok in defektologi.
Reference: Program s tega tematskega sklopa se je do sedaj izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani.
Cena: 298.270,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: referat@pef.upr.si, www.pef.upr.si Delo poteka pretežno v delavnicah, v dveh skupinah.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V PRVI IN DRUGI TRIADI Z IZHODIŠČEM V ŠPORTNI VZGOJI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Vesna Štemberger, asist. 01/5892-200 fax: 01/5892-233 vesna.stemberger@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeležence seznaniti s teorijami medpredmetnega povezovanja; seznaniti z možnostmi, ki jih ponuja učni načrt; seznaniti
s pomenom vpletanja športne vzgoje v ostale predmete.
Predavatelji in teme:
• Medpredmetno povezovanje z izhodiščem v športni vzgoji - dr. Vesna Štemberger, asist.
8 P,D
Pogoji: Razredni učitelji in vzgojitelji.
Reference:
Cena: 117.137,66 SIT
Opombe: Literatura: Škof, B., Kovač, M. (2002). Razvojne smernice športne vzgoje: zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec e-mail: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1376 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
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Cilji: Spoznati proces informacijskega opismenjevanja na temeljih medpredmetnega povezovanja.
Predavatelji in teme:
• Proces informacijskega opismenjevanja - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec
• Značilnosti informacijsko pismenega posameznika - Urška Žugelj
• Medpredmetno povezovanje in informacijska pismenost - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec, Urška Žugelj
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Učitelji in knjižničarji v osnovni šoli.
Reference: Izvedeni program: Pedagoška vloga šolskih knjižničarjev: 3 ponovitve za šolske knjižničarje.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seznam literature bo posredovan na seminarju.

2 P,D
2 P,D
4 P,D

UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

JEZIKOVNA KOPEL-INOVATIVNA OBLIKA POUČEVANJA JEZIKA IN NEJEZIKOVNEGA PREDMETA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Brigita Kacjan;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Zanimalo nas bo, kaj je jezikovna kopel, zakaj jo danes v Sloveniji potrebujemo, kakšni so pogoji njenega izvajanja, v
kateri obliki jo je mogoče uvesti, kakšni so rezultati dela oz. katere koristi bodo od nje imeli učenci, učitelji, starši in tudi družba v
celoti. Odgovore na ta vprašanja bomo iskali v obliki kratkih teoretskih razprav in delavnic. Informacije, posredovane med
seminarjem, bomo uporabili pri praktičnem delu-oblikovanju učnih ur (modula jezikovne kopeli).
Predavatelji in teme:
• Zakaj in kako jezikovna kopel?Jezikovna kopel in razvoj materinščine, jezikovna kopel trenutno v Sloveniji - dr.
3 P,D
Alja Lipavic Oštir
• Dejanska izvedba jezikovne kopeli-izkušnje iz prakse za prakso - dr. Alja Lipavic Oštir
2D
• Izdelava modula jezikovne kopeli - mag. Brigita Kacjan, mag. Saša Jazbec
3D
• Predstavitev modula jezikovne kopeli - mag. Brigita Kacjan, dr. Alja Lipavic Oštir
2D
• ezikovne priprave za izvajanje jezikovne kopeli - mag. Brigita Kacjan
2D
• Načrtovanje jezikovne kopeli in priprava materiala - mag. Saša Jazbec, dr. Alja Lipavic Oštir
3D
• Psiholingvistični aspekt - mag. Brigita Kacjan
1P
Obveznosti: Seminarska naloga-priprava modula.
Pogoji: Učitelji v OŠ, ki lahko poučujejo tuji jezik in še nejezikovni predmet, pa tudi učitelji, ki ne poučujejo tujega jezika imajo
pa dobro jezikovno znanje.
Reference: Podlaga je projekt: Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v
jezikovni pouk v šolah v Sloveniji, CRP V5-0635-02, nosilka dr. Alja Lipavic Oštir.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci potrebujejo učbenike in učne materiale za tuji jezik in za nejezikovni predmet (npr. matematiko,
geografijo...) tudi v jeziku jezikovne kopeli (tuji jezik).
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.01. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli.

SPOLNA VZGOJA - JAZ SEM JAZ IN TI SI TI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Fani Čeh, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana,tel.: 01 24 11 962 fani. ceh@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: S programirano spolno vzgojo v šoli želimo zvišati raven znanja in veščin, zvišati sposobnost samonadzora, kakovost
komunikacije in medosebnih odnosov, vplivati na oblikovanje zdravih stališč in prepričanj, ki jih mladi potrebujejo za osveščeno
in odgovorno odločanje o svojem spolnem življenju. Na seminarju želimo učiteljem prikazati kaj in kako se z otroki in mladostniki
pogovarjati o spolnosti.
Predavatelji in teme:
• Kaj moramo učitelji vedeti o spolnem vedenju mladih (bistvena spoznanja na osnovi rezultatov raziskave o
1P
spolnem vedenju mladih v RS 2004) - Asist. Dr. Bojana Pinter
• Medosebni odnosi, odraščanje, puberteta, higiena, varnost , Jaz sem jaz in ti si ti (kako se z otroki pogovarjati o
4 P, D
spolnosti v šoli) - Fani Čeh
• Tvegano spolno vedenje pri mladih, metode kontracepcije, kdaj prvič h ginekologu - Dr. Bojana Pinter
2 P, D
• Ne dovoli, da bi o tvojem telesu odločali drugi - Fani Čeh
2D
Reference: Izvedena delavnica za učitelje biologije v OŠ ob uporabi programa za spolno vzgojo v puberteti.
Cena: 135.853,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

UDELEŽENCI V TIMSKEM DELU DOSEŽEJO VEČ
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj usposabljanja je, da udeleženci pridobe nove vzpodbude za razvijanje lastnega skupinskega dela v učilnici. Tako bodo
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stalno vpeti v skupinjsko delo prko pravil sodelovanja, stalno bodo motivirali, vodili in moderirali k še večji ustvarjalnosti
sodelujoč ter preverjali lastno in skupinsko učinkovitost timskega dela.
Predavatelji in teme:
• Pravila sodelovanja - Janko Lah
2D
• Motiviranje, vodenje, moderiranje - Janko Lah
4D
• Vzpodbujanje ustvarjalnosti - Janko Lah
6D
• Jaz in moja skupina - Janko Lah
4D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu 3 izvedbe - 64 udeležencev, Ustvarjamo prihodnost 3 - 42, Razvoj sodelovanja 2 - 39, Razvoj
vodenja 2 - 15, Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42, Srečanja za radovedne 1 - 17...
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Vzpodbudite kreativnost otrok v skupini za vaše lažje pedagoško delo. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi
zahtevam naročnika.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

TEAMBUILDING
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Prikaz pomena timskega sodelovanja in naučiti udeležence bolje sodelovati in usklajevati skupne cilje.
Predavatelji in teme:
• Tim in sinergični učinki tima: razlike med timom in skupino, razvojne faze tima, oblike tima - Simonič Vidrih
2P; 2P, V
Mateja, Komar Metka
• Komunikacija v timu: napake pri komuniciranju v timu, interaktivno komuniciranje članov tima - Simonič Vidrih
1P; 1P, V
Mateja
• Vloge v timu: dinamika medosebnih odnosov v timu - Simonič Vidrih Mateja
2D, 2P, V
• Tehnike reševanja problemov - Simonič Vidrih Mateja
3D, 2P, V
• SMART: skupni cilji tima, osebni cilji posameznikov v timu, SMART tehnika postavljanja ciljev - Simonič Vidrih
2D, 3P, V
Mateja, Komar Metka
• Motivacija v timu: kaj in kateri so \"higienski\" pogoji v timu, kaj in kateri so motivatorji v timu - Simonič Vidrih
1D; 3P, V
Mateja, Komar Metka
Obveznosti: ni posebnih pogojev.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je bil večkrat izveden za strokovne delavce na področju socialnega varstva, za podjetnike in manegerje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

REFLEKTIRAJOČI TIM V ŠOLI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Reševanje problemov, ki vsakodnevno nastajajo in se pojavljajo v šolah, zlasti na področju komunikacije.
Predavatelji in teme:
• Kaj je reflektirajoči tim? Komunikacijske tehnike za timsko reševanje kompleksnih problemov. - Dr. Pavao Brajša
4 P,D,V
• Kaj je reflektirajoči tim v šoli? Uporaba reflektirajočega procesa v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. - Dr. Pavao
6 P,D,V
Brajša
• Kako se naučimo tehnik reflektirajočega tima? Vadenje tehnik in strategij reflektirajočega tima. - Dr. Pavao Brajša 6 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

TIMSKO DELO V DEVETLETKI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali umetnost združevanja različnih talentov in povezovanja najboljših lastnosti vseh članov tima.
Naučili se bodo, kako prepoznavamo različne komunik. in vedenjske značilnosti članov tima ter njihovo povezovanje v moštvo, v
katerem vsakdo v vsakem trenutku stremi k skupnemu cilju. Razumeli bodo, zakaj se nekateri ljudje dobro razumejo in
sodelujejo, drugi pa ne. Spoznali bodo povezavo med osebnostnimi lastnostmi posameznika in njegovim uspehom na delovnem
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mestu.
Predavatelji in teme:
• Oblikovanje in razvoj tima ter vloga vodje pri razvoju in vzdrževanju tima - Saša Klemenčič
• Komunikacija znotraj tima (določanje vrste komunikacije med člani skupine; ustvarjanje skupinske identitete in
cilja - Saša Klemenčič
• Motiviranje tima in reševanje problemov v timu - Saša Klemenčič
• Upravljanje s procesi v timu - Saša Klemenčič
• Psihološka dinamika med člani - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT

3 P,D,V
3 P,D,V
4 P,D,V
3 P,D,V
3 P,D,V

UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

S POMOČJO TIMSKEGA DELA DO KVALITETNEJŠEGA POUKA
O.K. CONSULTING D.O.O., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13035
Št. točk: 1
Koordinator: Sandi Kofol, univ. dipl. psih. 041 975 195 sandi.kofol@okconsulting.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - Seznanitev z osnovnimi razlikami med timom in skupino. - Seznanitev z osnovnimi koraki v oblikovanju uspešnega tima.
- Seznanitev z zaželenimi značilnostmi uspešnega tima. - Ugotovitev katera timska vloga posamezniku najbolj ustreza. Seznanitev s fazami razvoja uspešnega tima. - Skozi vaje ugotoviti kako deluje tim in skozi analizo pridobiti predloge za
izboljšanje.
Predavatelji in teme:
• osnovni koraki v oblikovanju uspešnega tima, zaželene značilnosti uspešnega tima, kreiranje, definiranje in
P,V
stabilizacija timskih vlog, faze razvoja uspešnega tima - Sandi kofol, Katja K. Zakrajšek, Franka Bertoncelj - vsi
univ. dipl. psih.
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: Izobraževalne delavnice na to temo smo izvajali že v več slovenskih podjetjih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije na www.okconsulting.si.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

RAZVIJANJE TIMSKEGA DELA V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: seznanitev z osnovnimi značilnostmi delovanja tima; spoznavanje dejavnikov učinkovitega dela v timu; spoznavanje
načrtovanja v timu;
Predavatelji in teme:
• Definiranje pojma timsko delo in oblike ter nivoji timskega delovanja - Mateja Režek
3P,D
• Ugotavljanje razlik med skupinskim in timskim delom - Mateja Režek
2P,D
• Definiranje uspešnosti timskega dela - Simona Štigl
2P,D
• Komunikacija v timu - Simona Štigl
2P,D
• Timsko reševanje konfliktov - Mateja Režek
2P,D
• Vodenje tima - Simona Štigl
2P,D
• Načrtovanje in sprejemanje odločitev v timu - Mateja Režek
3P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Seminar je bil izveden enkrat.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

TIMSKI POUK V OSNOVNI ŠOLI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali: oblikovanje in razvoj tima učiteljev in drugih strokovnih delavcev, odnose in komunikacijo med
člani tima; didaktične zahteve, načrtovanje in priprava timskega pouka na ravni šole, razreda, predmeta; vlogo timskega pouka
v medpredmetnem povezovanju pouka, korelaciji in koncentracije vsebine ter njegovo vlogo v uresničevanju individualizacije in
diferenciacije. V delavnicah bodo oblikovali medpredmetne, problemsko in projektno zasnovane didaktične sklope
Predavatelji in teme:
• Timski didaktični sistem pouka v šoli. - izr. prof. dr. Martin Kramar
2P
• Timski didaktični sistem v medpredmetnem povezovanju pouka. - izr. prof. dr. Martin Kramar
2P
• Timski didaktični sistem v diferenciranem pouku. - izr. prof. dr. Martin Kramar
2 P, D
• Načrtovanje in priprava timskega pouka v šoli. - izr. prof. dr. Martin Kramar
4 P, D
• Oblikovanje didaktičnih medpredmetnih, problemskih in diferenciranih didaktičnih sklopov za timski pouk. - izr.
3D
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prof. dr. Martin Kramar
• Predstavitev, analiza in vrednotenje zamisli. Izdelava didaktičnih sklopov. - izr. prof. dr. Martin Kramar
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program s sorodno vsebino je bi izveden za 9 skupin učiteljev osnovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature prejmejo udeleženci skupaj z gradiviom.

3D

UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

TIMSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Trtnik Herlec T: 04 2362 260, F: 04 2362 261 E: andreja.herlec@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati posebnosti timskega dela in njegov pravi namen, ovire pri delu tima in faze v njegovem nastajanju. Udeleženci
bodo izmenjali izkušnje pri tem načinu dela, opravili test o svoji timsko vlogi, analizirali posebnosti te vloge, se preizkusili v
simulaciji ob izvedbi naloge v idealno sestavljenem timu in dobre izkušnje prenesli v delo v svojem običajnem krogu
sodelavceev. Obravnavali bomo vodenje, odločanje in komuniciranje v timu.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev posebnosti timskega dela in simulacija ob nalogi - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
4PV
• Vodenje, odločanje in komuniciranje v timu - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
4PV
Obveznosti: Aktivna udeležba, izmenjava izkušenj in dobre prakse
Reference: Sorodne programe smo že izvajali za ravnatelje, pomočnike, vzgojiteljice, učitelje osnovnih in srednjih šol (nad 30
ponovitev). Prilagajajmo jih tudi za delavce v zavodih za usposabljanje in OŠPP.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

TIMSKO DELO V ŠOLI - RAZVOJNI PRISTOP
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Alenka Polak, asist. 01/5892-252 fax: 01/5892-233 alenka.polak@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Osnovni cilj programa je motivirati učitelje za timsko delo v okviru sistematičnega procesa usvajanja strokovnih spoznanj o
timskem delu in ozaveščanja lastnih kognicij ter spodbujati samooblikovanje pedagoških delavcev z vidika stališč in pozitivne
naravnanosti do izvajanja timskega dela v pedagoški praksi.
Predavatelji in teme:
• Utemeljitve timskega dela v šoli, Osnovni pogoji TD, Analiza osebne pripravljenosti za TD - dr. Alenka Polak,
4 P,D
asist.
• Dinamika timskega dela, Stopnje v oblikovanju tima, Značilnosti učinkovitih timov - dr. Alenka Polak, asist.
4 P,D
• Timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija, Problemi pri timskem delu - dr. Alenka Polak, Alenka
5 P,D
Mužar prof.soc.ped.
• Pravila in komunikacija v timu, Vloge v timu - dr. Alenka Polak, asist.
3 P,D
Pogoji: Učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in ravnatelji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Reference: Program se izvaja že 4 leta. Pridobljene točke se priznavajo znotraj programa izpopolnjevanja vzgojiteljic in učiteljic
za delo v prvem razredu devetletke.
Cena: 223.000,13 SIT
Opombe: Polak,A. (1999).Prispevek psihologije v procesu spodbujanja in razvijanja timskega dela v šoli.Psih.obzorja. Polak,A.
(2001).Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje TD.Priročnik za TD v šoli.LJ: PeF.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.02.02. Timsko delo v osnovni šoli.

SPODBUJANJE K TIMSKI NARAVNANOSTI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Katica Pevec Semec, ZRSŠ, Stritarjeva 8, Kranj, tel.: 04 2012 156, katica.pevec@zrss.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilji: predstaviti nove poglede na timsko delo, seznaniti se z obstoječimi veščinami potrebnimi za timsko delo, se
preizkusiti v obvladovanju komuniciranja in delitve vlog pri timskem delu, načrtovati konkretni primer za timsko delo s sodelavci.
Namen: S seminarjem želimo motivirati posameznike in senzibilizirati celotne kolektive za večjo timsko naravnanost pri
opravljanju njihovega dela. Zato ga priporočamo za različna okolja (vrtce, šole, domove?).
Predavatelji in teme:
• Kako smo ogreti za timsko delo? - Katica Pevec Semec
2D
• Timsko delo modna muha ali potreba? - Katica Pevec Semec
2P
• Komunikacija pri timskem delu, Načrtovanje timskega dela (vloge, cilji) - Katica Pevec Semec
2 P, D
Reference: V Katalogu se pojavlja od leta 1999 kot seminar in od leta 2001 tudi kot ponudba za tematske konference.
Realiziranih je bilo več seminarjev za učitelje in 10 konferenc za učiteljske zbore.
Cena: 85.671,00 SIT
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UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.05.01. Predmetna integracija in skupinsko načrtovanje pedagoškega dela v
srednji šoli.

TIMSKO DELO IN MEDPREDMETNA INTEGRACIJA PO METODI GLOBALNO UČENJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Na seminarju se bomo naučili povezovati svoj predmet z drugimi predmeti, z vrednotami, z interesi dijakov in
ustvarjalnostjo. Naučili se bomo timskega sodelovanja pri pouku in vodenja šolskih projektov kot so ekskurzije, kulturni tedni in
oblikovati povezovalno rdečo nit šole.
Predavatelji in teme:
• Metoda Globalno učenje - Mag. Olga Paulič
1 P,V
• Več čutno učenje, komunikacija in motivacija - Mag. Olga Paulič
2 P,V
• Interdisciplinarno povezovanje in integracija z vsebinami drugih predmetov, z aktualnimi dogajanji, interesi
5 P,V
dijakov, vrednotami in ustvarjanjem. - Mag. Olga Paulič
Reference: Program je bil že večkrat izvajan in uspešno sprejet med udeleženci.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Na seminarju bodo udeleženci izdelovali uporabna gradiva za pedagoško delo.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.05.02. Skupinsko poučevanje (team work) v srednji šoli.

UDELEŽENCI V TIMSKEM DELU DOSEŽEJO VEČ
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj usposabljanja je, da udeleženci pridobe nove vzpodbude za razvijanje lastnega skupinskega dela v učilnici. Tako bodo
stalno vpeti v skupinsko delo preko sodelovanja, stalno bodo motivirali, vodili in moderirali k še večji ustvarjalnosti sodelujoč ter
preverjali lastno in skupinsko učinkovitost timskega dela.
Predavatelji in teme:
• Pravila sodelovanja - Janko Lah
2D
• Motiviranje, vodenje, moderiranje - Janko Lah
4D
• Vzpodbujanje ustvarjalnosti - Janko Lah
6D
• Jaz in moja skupina - Janko Lah
4D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelvanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Dispiclina v razredu, 3 izvedbe 64 udeležencev; Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1-42; Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Mladi v skupini učinkovito izpolnjujejo učne obveznosti. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.05.02. Skupinsko poučevanje (team work) v srednji šoli.

POVEŽIMO TEORIJO IN PRAKSO
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Po tej delavnici bomo lažje odgovarjali na pogosta vprašanja naših dijakov: "Zakaj se moram to učiti? Kdaj bom to
potreboval?" Pokazali bomo, kako se da vse predmete povezati s praktičnim poukom, kako takšno delo načrtujemo,
organiziramo in izpeljemo.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev primera medpredmetnega povezovanja na Sr. strok. in poklicni šoli Celje (model organizacije
medpredm. povezovanja, primeri povezav teor. predmetov s prakt. poukom, rezultati, evalvacija) - mag. Andreja
3 P, D
Jelen Mernik
• Priprava modela medpredmetnih povezav in skupinskega poučevanja za programe, ki jih izvajate na vaši šoli. 5D
mag. Andreja Jelen Mernik
Reference: Predavateljica izvaja seminarje za pedagoške delavce, vodi pa tudi projekt medpredmetnega povezovanja v
programu frizer na Srednji strokovni in poklicni šoli v Celju.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Seminar je namenjen profesorjem splošnih in strokovnih teoretičnih predmetov ter praktičnega pouka na poklicnih in
srednjih strokovnih šolah.
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.05.02. Skupinsko poučevanje (team work) v srednji šoli.

SKUPINSKO POUČEVANJE V SREDNJI ŠOLI
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 4
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Trtnik Herlec T: 04 2362 260, F: 04 2362 261 E: andreja.herlec@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznati prednosti timskega dela in njegov namen ter možnosti zanj v srednjih šolah in dijaških domovih, ovire pri delu
tima in faze v njegovem nastajanju. Udeleženci bodo izmenjali izkušnje pri tem načinu dela, se preizkusili v simualciji izvedbe
naloge v idealno sestavljenem timu in dobre izkušnje prenesli v svoje delo v običajnem krogu sodelavcev. Obravnavali bomo
tudi vodenje, odločanje in komuniciranje v timu in nova spoznanja z akcijskim načrtom vključili v neposredno delo na šoli/domu.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev timskega dela, njegov namen ter možnosti v srednjih šola in dijaških domovih - Predavatelji šR in
4PV
zunanji sodelavci
• Vodenje, odločanje in komuniciranje v timu - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
4PV
Obveznosti: Aktivna udeležba v simulaciji naloge, izmenjava izkušenj in dobre prakse
Reference: Sorodne programe smo že izvajali za ravnatelje, pomočnike, vzgojiteljice, učitelje osnovnih in srednjih šol (nad 30
ponovitev).
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.05.02. Skupinsko poučevanje (team work) v srednji šoli.

PROJEKTNO UČNO DELO V PRENOVLJENIH PROGRAMIH ELEKTROTEHNIKE
ŠOLSKI CENTER VELENJE - PTERŠ, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 06009
Št. točk: 1
Koordinator: Simon Konečnik;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Temeljni cilj je predstaviti uvajanje projektnega učnega dela kot načina medpredmetnega povezovanja v vse prenovljene
programe elektrotehnike. Na konkretnih predstavitvah tipičnih vaj (projektov) bodo udeleženci spoznali ideje in načine uvajanja
projektnega učnega dela po metodi skupinskega poučevanja vseh programih elektrotehnike v prvih dveh letnikih izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Uvajanje v projektno delo - Srečko Podveržen
3 P, V
• Predstavitev tipičnih projektnih nalog - Srečko Podveržen, Simon Konečnik, Peter Vrčkovnik, Vlado Ahtik
4 P, V
• Izdelava projektnih nalog - Srečko Podveržen, Simon Konečnik, Peter Vrčkovnik, Vlado Ahtik
6D
• Povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov, praktičnega pouka in splošno-izobraževalnih predmetov - Srečko
3 P, V
Podveržen
Obveznosti: Udeleženci bodo testirali predlagane vaje in podali svoje predloge za uvajanje projektnega dela.
Pogoji: Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka s področja elektrotehnike.
Reference: Na to temo smo že izvedli tri seminarje v okviru Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja s štirimi izvedbami
(šol. leto 2002/03 in 2003/04).
Cena: 200.000,00 SIT
Opombe: Podrobnejše informacije lahko dobite pri koordinatorju na tel. 041 252 634 ali preko el. naslova:
simon,konecnik@guest.arnes.si
UZB / 07 Medpredmetno povezovanje in timsko delo / 07.06.01. Medpredmetno povezovanje po metodi globalnega učenja v višji
strokovni šoli.

SODOBNA INŽENIRSKA PEDAGOGIKA - MODELI PROJEKTNEGA ŠTUDIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Jožica Bezjak, doc. 01/5892-236 fax: 5347-997 jozica.bezjak@uni-lj.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Udeleženci se seznanijo z novostmi na področju sodobne inženirske pedagogike in inženirske pedagogike praktikuma s
poudarkom na uporabi multimedija pri pouku. Prikazano bo projektno delo v medpredmetnih povezavah, predvsem pri
laboratorijskih vajah in drugih dejavnostih, in sicer strokovnih ekskurzijah, terenskem delu, raziskovalnih taborih, itd.
Predavatelji in teme:
• Sodobna inženirska pedagogika v evropskih kurikulumih, osnove projektnega učnega dela, medpredmetno
8 P,D
povezovanje - projekti v obliki medpredmetnega povezovanja - dr. Jožica Bezjak, (asistent)
• Sodobni inženirski praktikum - idejna zasnova, makro in mikro priprava, izvedba projekta in evalvacija s pomočjo
8 P,D
multimedijske tehnologije - TV-trening - predstavitev projektnih nalog - dr. Jožica Bezjak, (asistent)
Reference:
Cena: 244.036,80 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.01. Socialne, interaktivne igre v vrtcu.

SOCIALNE, INTERAKTIVNE IGRE V VRTCU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko/ 01 520 06 73/ bernarda@glottanova.si/ www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci spoznajo različne socialne igre, ki jih lahko izvajamo v skupini otrok v vrtcu in spoznajo pomen socialnih iger.
Predavatelji in teme:
• POMEN SOCIALNIH IGER V SKUPINI OTROK - Barbara Alič
2P
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• VRSTA SOCIALNIH IGER - Barbara Alič
• IZVEDBA SOCIALNIH IGER - Barbara Alič
Reference: Št. izvedenih ponovitev: 2. Spletna stran ponudnika: www.glottanova.si
Cena: 150.000,00 SIT

3V
3V

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.01. Socialne, interaktivne igre v vrtcu.

IGRA BOGATI OTROKA IN VZGOJITELJA
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s pomenom igre in njeno raznolikostjo, z ustvarjalnimi, sprostitvenimi in socialnimi igrami ter
z njihovo praktično uporabo in izpeljavo v skuini. Seznanili se bodo z igro kot sredstvom za spoznavanje otrokovih značilnostih uporaba gestalt pristopa.
Predavatelji in teme:
• Igra je priprava na življenje - Nevenka Janež
2P
• Sprostitvene, socialne, ustvarjalne igre - Nevenka Janež
8D
• Uporaba gestalt tehnik pri otroški igri - Nevenka Janež
2D
• Uporaba gestalt tehnik pri otroški igri - Nevenka Janež
2D
• Razvojne oblike igre in ustreznost igralnih sredstev - Nevenka Janež
2P
Obveznosti: Po dogovoru na seminarju
Pogoji: Reference: Uspešno izvajanje seminarja za vzgojitelje in učitelje od leta 2000. Pozitivne ocene evalvacijskih vprašalnikov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.01. Socialne, interaktivne igre v vrtcu.

SOCIALNE, INTERAKTIVNE IGRE V VRTCU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Gordana Schmidt, pred. tel.: 01 589 22 00 fax: 01 589 22 33 e-mail: gordana.schmidt@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Delavnica zajema različne vidike gibanja, sprostitve, socialnega učenja in učenja komunikacijskih spretnosti. S pomočjo
rajalnih in didaktičnih iger bodo udeleženci spoznali tesno povezanost med socialnim in kognitivnim učenjem.
Predavatelji in teme:
• Socialne igre - pred. Gordana Schmidt
4V
• Kooperativne igre - asist. Irena Vujanovič
4V
• Ustvarjalno gibalno plesne dejavnosti - Gordana Schmidt, Irena Vujanovič
4V
• Sprostitvene dejavnosti - asist. Irena Vujanovič
4V
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcih, pomičnicam vzgojiteljic v vrtcih in učiteljicam v prvih razredih devetletne
osnovne šole.
Reference: Program s sorodnimi vsebinami se je že izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Namenjen je bil učiteljem,
vzgojiteljem, pedagogom, specialnim pedagogom v osnovnih in srednjih šolah.
Cena: 269.872,20 SIT
Opombe: refrat@pef.upr.si www.pef.upr.si Udeleženci naj prinesejo obleko in obutev za udobno in sproščeno gibanje.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.01. Socialne, interaktivne igre v vrtcu.

SOCIALNE, INTERKULTURNE IGRE V VRTCU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Motik, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, tel.: 01 3005 138, dragica.motik@zrss.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: - zgodnje prepoznavanje nasilniškega obnašanja med otroki in odpravljanje; - urjenje spretnosti za preigravanje iger; spodbujanje udeležencev za ustvarjanje izvirnih iger za svojo ciljno skupino
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje oblik nasilja - Dragica Motik, Irma Veljić
4 PDV
• Izbor in preigravanje učinkovitih iger za preprečevanje in zmanjševanje nasilniškega obnašanja - Dragica Motik,
6 PDV
Irma Veljić
• Priprava vzgojnega programa za skupino otrok ali razred - Dragica Motik Irma Veljić
6 PDV
Reference: Program je bil uspešno izpeljan z več koat 150 udeleženci in sicer v VVZ, OŠ.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

OD ZGODBE DO ODRA
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 03004
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Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznavati, kako pripraviti literarno delo za dramsko predstavitev v oddelku, upoštevajoč vse oddelčne omejitve (čas,
prostor, ...);
Predavatelji in teme:
• Izzivi ob pripravi literarnega dela za dramatizacijo - Mateja Režek
1P,V
• Osnovna načela dramatizacije - Mateja Režek
1P,V
• Spoznavanje različnih tehnik dramatizacije - Mateja Režek
5P,V
• Izdelek udeležencev - Mateja Režek
1P,V
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

Z IGRO ODKRIVAMO MATEMATIKO
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati strategije in načine, ki zagotavljajo vključevanje matematičnih konceptov v vsakdanje življenje otrok v vrtcu ob
kreativnih dejavnostih, lastnih izkušnjah in ob integraciji z drugimi področji; spoznavanje načinov, kako upoštevati različne učne
stile otrok pri osvajanju matematičnih konceptov; odkrivanje in iskanje situacij, ki otroku omogočajo osvajanje matematičnih
konceptov;
Predavatelji in teme:
• Temeljni matematični koncepti - Barbara Japelj Pavešič
8P,D
• Raziskovanje matematičnih materialov - Mateja Režek
2P,D
• Integracija matematike z drugimi področji - Mateja Režek
2P,D
• Izdelovanje materialov - Mateja Režek
2P,D
• Oblikovanje okolja, ki spodbuja učenje matematike - Mateja Režek
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 11 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

PRAVLJIČARSTVO IN PRIPOVEDNIŠTVO
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s pomenom pravljic za otrokov razvoj, z umetnostjo pripovedovanja, s sporočilnostjo pravljic,
ustvarjalnim pravljičarstvom in metodiko priprave pedagoške pravljične ure.
Predavatelji in teme:
• Pomen pravlice za otrokov razvoj - Gregor Hartman,prof.
2P
• Priprava pedagoške pravljične ure - Gregor Hartman
1P,1D
• Simbolika in sporočilnost pravljic - Gregor Hartman
2P
• Otrok in slikanica - Gregor Hartman
1P,1D
• Ustvarjalno pravljičarstvo - Gregor Hartman
1P,3V
• Umetnost pripovedovanja - Gregor Hartman
4D
Obveznosti: Pogoji: Reference: Cena: 180.000,00 SIT
Opombe: Dogovor o izvedbi seminarja na tel.št.01 56 56 114 ali mail: gregor.hartman@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

SPODBUJANJE SMISLA ZA HUMOR PRI OTROCIH
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Cilj seminarja je spodbuditi udeležence k pogostejši rabi humorja in spodbujanju le tega na vseh področjih vzgoje in
izobraževanja. Smeh, dobra volja, pozitivno mišljenje in optimizem morajo postati osnovne vrednote vsakega posameznika.
Udeleženci se bodo seznanili kdaj, kje in kako razvijati smisel za humor tako pri otrocih kot pri samemu sebi.
Predavatelji in teme:
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• Psihofiziologija smeha - Gregor Hartman,prof.
• Metode dela, ki spodbujajo razvoj smisla za humor - Gregor Hartman,prof.
• Spodbujanje pozitivnega mišljenja in optimizma - Gregor Hartman,prof.
• Šale , uganke, domišljijsko ustvarjanje - Gregor Hartman
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Do 30 udeležencev v skupini.
Reference: 4 leta v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 180.000,00 SIT
Opombe: -

2P
2P
2P,8VD
2D

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

METODE ZA DELO V VRTCU
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Strokovne delavke spoznajo metode za delo, priporočene na pedagoški fakulteti, metode, ki so jih same navajale v
pripravah in metode, ki jih najdemo v priročniku otrok v vrtcu za vsa področja dejavnosti.
Predavatelji in teme:
• Priporočene metode s fakultete - Marija Jerina
2P
• Metode, ki so jih delavke navajale v pripravah - Marija Jerina
3 P,V
• Metode, ki jih najdemo v priročniku - Marija Jerina
3D
Obveznosti: Udeleženke morajo poiskati na dveh področjih metode za njihovo skupino.
Pogoji: Želja po utrditvi znanj metod dela v vrtcu.
Reference: Seminar je nov.
Cena: 128.000,00 SIT
Opombe: Obvezna uporaba priročnika otrok v vrtcu.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

GLEDALIŠKA VZGOJA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Katja Pegan tel 05 66 34 388 faks 05 34 380 gleda.koper.tjasa@siol.net;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spoznati naloge in cilje gledališča, srečanje z improvizacijami, tehnikami sproščanja in igre, osnovami gledališke režije in
igre
Predavatelji in teme:
• Gledališče kot ogledalo - Katja Pegan
2P
• Bistvo improvizacije - Boris Cavazza
2D
• Osnove gledališke režije - Katja Pegan
2D
• Delo pedagoga na sebi kot priprava na delo z otroki - Boris Cavazza
2D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen učiteljicam v onovnih šolah in vzgojiteljicam v vrtcih.
Reference:
Cena: 118.736,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: referat@pef.upr.si Slovenska otroška in mladinska dramatika
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

METODIKE PODROČIJ DEJAVNOSTI V VRTCU - PLESNO GIBALNA VZGOJA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Gordana Schmidt, pred. tel.: 01 589 22 00 fax: 01 589 22 33 e-mail: gordana.schmidt@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Delavnica iz področja metodike plesne vzgoje je sestavljena iz praktičnega dela, s sprotno refleksijo in skupno analizo
preizkušenih dejavnosti. Vsebina delavnice nudi dovolj spodbud, idej in primerov za razvijanje plesno-gibalne dejavnosti med
otroki v vrtcu, obenem pa je namenjena udeležencem za razvoj njihove osebnostne rasti in ustvarjalnosti.
Predavatelji in teme:
• Metodika plesno-gibalne vzgoje (vsebina in cilji) - pred. Gordana Schmidt
2P2V
• Tehnike psihofizičnega sproščanja, prilagojenega za otroke (joga, tibetanske vaje, masaže) - asist. Irena
4V
Vujanovič
• Plesna vzgoja kot sestavina Celostne metode učenja in poučevanja - pred. Gordana Schmidt
2V
• Ustvarjalne povezave plesa z drugimi vzgojno-izobraževalnimi področji - asist. Irena Vujanovič
2V
• Vodenje plesnih interesnih dejavnosti (plesne dramatizacije, koreografije, rajalne igre) - Gordana Schmidt, Irena
4V
Vujanovič
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcih, pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih in učiteljicam v prvih razredih devetletne
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osnovne šole.
Reference: Program s sorodnimi vsebinami se je že izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Namenjen je bil učiteljem,
vzgojiteljem, pedagogom, specialnim pedagogom v osnovnih in srednjih šolah.
Cena: 273.565,20 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si Udeleženci naj prinesejo obleko in obutev za udobno in sproščeno gibanje.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

METODIKE PODROČIJ DEJAVNOSTI V VRTCU -GIB, PLES, KREATIVNOST
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Gordana Schmidt, pred. tel.: 01 589 22 00 fax: 01 589 22 33 e-mail: gordana.schmidt@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spodbujati kreativnost vzgojiteljev in otrok pri sestavljanju gibalno-plesnih koreografij, približati glasbo kot spodbudo za
plesno koreografijo. Prikazati načine vključevanja gibalno-plesnih dejavnosti v različne aktivnosti v vrtcu.
Predavatelji in teme:
• Specifika in možnosti povezovanja glasbe in plesa. - pred. Gordana Schmidt
1P1V
• Improvizacija in posnemanje pri gibu in plesu - asist. Vesna Geršak
2V
• Vključevanje gibalno-plesnih dejavnosti v različne aktivnosti (projekti, prireditve, predstavitve). - asist. Vesna
4V
Geršak
• Usklajevanje skupine, individualna izraznost in stapljanje s skupino. - asist. Nataša Mihelič
2V
• Oblikovanje rajalne igre oz. plesa glede na glasbeno obliko ter spodbujanje estetike gibov. - asist. Vesna Geršak,
3V
Nataša Mihelič
• Sestavljanje koreografije na glasbo in na besedilo uglasbene pesmice. - asist. Vesna Geršak
3V
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcih, pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih in učiteljicam v prvih razredih devetletne
osnovne šole.
Reference: Program s sorodnimi vsebinami se je že izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Namenjen je bil učiteljem,
vzgojiteljem, pedagogom, specialnim pedagogom v osnovnih in srednjih šolah.
Cena: 279.037,90 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si Udeleženci naj prinesejo obleko in obutev za udobno in sproščeno gibanje.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE GLASBENIH DEJAVNOSTI V VRTCU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Bogdana Borota, viš. pred. tel.: 05 66 31 275 fax: 05 66 31 268 e-mail: bogdana.borota@pef.upr.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Razvojno-procesno načrtovanje glasbenih dejavnosti v skladu s kurikulumom za vrtce, vključevanje kompleksno
zasnovanih glasbenih dejavnosti, doživljajsko in doživljajsko-analitično poslušanje glasbe, razvijanje zmožnosti pevskega in
instrumentalnega izvajanje v prvem in drugem starostnem obdobju, pomen glasbeno-didaktičnih iger za razvoj glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj.
Predavatelji in teme:
• Pevska literatura in pevsko izvajanje - Maja Cilenšek, asist.
1 P, 1 D
• poslušanje glasbe in ustvarjanje ob glasbi - mag. Bogdana Borota
1P
• Glasbeno - didaktične igre - mag. Bogdana Borota
1 P, 1 D
• Kompleksna glasbena dejavnost 1H
• Glasbene dejavnosti in kurikulum - mag. Bogdana Borota
2P
Obveznosti: Uvajanje teoretičnih in praktičnih znanj v delo z otroki.
Pogoji: Na razpisan program se lahko prijavijo vzgojiteljice v vrtcih in pomočnice vzgojiteljic.
Reference: Seminar je nadaljevanje seminarja Glasbene vsebine kot vzpodbuda za otrokov glasbeni razvoj.
Cena: 112.106,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

ŠIRIMO OTROKOVO IGRALNO IN UČNO OKOLJE - DEJAVNOSTI ZUNAJ VRTCA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Urška Stritar, ZRSŠ, Parmova 33, Ljubljana, tel.: 01 2363 123, urska.stritar@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo ob upoštevanju okolja, v katerem je vrtec, spoznavali metodike področij dejavnosti Kurikula za vrtce,
predvsem področja: družbe, narave, gibanja.
Predavatelji in teme:
• Ljudje in življenje okoli nas - Jožica Gramc
4 P, D
• Gibalne dejavnosti na prostem - Nives Markun Puhan
4 P, D
• Narava, najdostopnejša učilnica - Sonja Artač
4 P, D
• Gremo na sprehod, na izlet - Urška Stritar
2 P, D
• Večdnevno bivanje predšolskih otrok izven vrtca - Urška Stritar
2 P, D
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Reference: Seminar je bil že izveden v šol. L. 2003/04, namenjen je strokovnim delavcev vrtca, zelo visoka ocena organizacije
in izvedbe seminarja.
Cena: 178.485,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.02. Metodike področij dejavnosti v vrtcu.

PRAVLJICA KOT METODA ZA VZPODBUJANJE OTROKOVEGA SOCIALNEGA, ČUSTVENEGA IN
INTELEKTUALNEGA RAZVOJA
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki pomena pravljice za otrokov razvoj
Predavatelji in teme:
• Brez pravljice ni otroštva - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Preko pravljice otrok dojema vrednote za življenje - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Pravljica in sodobni čas - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Vzgojitelj mora imeti do pravljice spoštljiv odnos - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Pomen pravljic za predšolskega otroka
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Brez pravljice ni
otroštva
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

INDIVIDUALIZACIJA VZGOJNEGA DELA V VRTCU - I. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: osvetliti teoretične osnove individualnih pristopov v vzgojno izobraževalnem procesu; usposobiti udeležence za
uresničevanje individualnih pristopov v praksi;
Predavatelji in teme:
• Zakaj individualizirati vzgojno delo v vrtcu? - dr. Tatjana Vonta
3P,D
• Individualizacija skozi igro - dr. Tatjana Vonta
3P,D
• Individualizacija in otrokova samopodoba - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Individualizacija in dnevni red - dr. Tatjana Vonta
2P,D
• Individualizacija in otrokov razvoj - dr. Tatjana Vonta
6P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju;
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 6 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

INDIVIDUALIZACIJA VZGOJNEGA DELA V VRTCU - II. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: nadgradnja teoretične osnove pridobljene na prvem delu seminarja; praktična osvetlitev teoretičnih osnov;
Predavatelji in teme:
• Opredelitev dejavnikov, ki pogojujejo individualizirane pedagoške pristope - dr. Tatjana Vonta
• Stres in sproščanje - mag. Jelena Vidmar
• Pogoji uresničevanja individualiziranih pristopov (opazovanje, beleženje, načrtovanje) - dr. Tatjana Vonta
• Osebnost vzgojitelja in otroka kot dejavnik individualizacije - dr. Tatjana Vonta
• Tehnika za spodbujanje pozitivne samopodobe pri otroku in vzgojitelju - dr. Tatjana Vonta
• Vzgoja in zadovoljevanje otrokovih temeljnih potreb - mag. Jelena Vidmar
• Strategija individualiziranih pristopov - dr. Tatjana Vonta
• Nivoji individualiziranih pristopov - dr. Tatjana Vonta
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Pogoji: opravljen seminar Individualizacija vzgojnega dela v vrtcu - I.del
Reference: Od leta 1999 so bile izvedene 4 izvedbe tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

Št. točk: 1

4P,D
1P,D
2P,D
1P,D
1P,D
1P,D
4P,D
2P,D

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

OPAZOVANJE OTROK KOT OSNOVA NAČRTOVANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA - I. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 23
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Glavni namen programa je odgovoriti na vprašanja: zakaj bi opazovali otroke, čemu to opazovanje služi, kako (tehnike
opazovanja) naj bi opazovali; upoštevanje posameznikovih dimenzij individualnosti ter individualnega tempa razvoja vsakega
otroka;
Predavatelji in teme:
• Spremljanje otrokovega razvoja - Fanika Balič
3P,D
• Definiranje pojma opazovanja - Andreja Jaklič Šimnic
1P
• Strategije opazovanja otrok v vrtcu - Andreja Jaklič Šimnic
2P,V
• Pogoji za dobro opazovanje in načrtovanje vzgojnega dela - Andreja Jaklič Šimnic
3D
• Portfolio - Fanika Balič
3P,V
• Odkrivanje otrokovih močnih področij - Fanika Balič
3P,D
• Ugotavljanje smiselnosti - Fanika Balič
1D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 6 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

OPAZOVANJE OTROK KOT OSNOVA NAČRTOVANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA - II. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: ugotoviti kako pridobljene podatke analizirati in uporabiti za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa; ugotoviti kako
povezati spremljanje z vzpodbujanjem individualnega učenja; ugotoviti kako uporabiti pridobljene podatke o otroku za oceno
njegovega razvoja in sodelovanja s starši;
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje udeležencev preko tehnik opazovanja, ogrevanja in pričakovanja udeležencev - mag. Sonja Rutar
2P,V
• Način zbiranja podatkov o otrocih z analizo udeležencev - mag. Sonja Rutar
2P,V
• Uporaba tehnik sistematičnega spremljanja - mag. Sonja Rutar
2P,V
• Spremljanje in planiranje individualnega učenja - Fanika Balič
2P,V
• Vpetost opazovanja v načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - Fanika Balič
4P,V
• Vključevanje družine v spremljanje otrokovega razvoja - Fanika Balič
2P,V
• Portfolio - Fanika Balič
2P,V
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Pogoji: opravljen seminar Opazovanje otrok kot osnova načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela - I. del
Reference: Od leta 1999 sta bili izvedeni 2 izvedbi tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

OTROK KOT SOOBLIKOVALEC VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: razumevanje pomena aktivne vloge otrok v vzgojno izobraževalnem procesu; spoznavanje načinov s katerimi lahko
spodbujamo aktivno vlogo otrok pri učenju; pridobivanje spretnosti za uvanje teh pristopov v praksi;
Predavatelji in teme:
• Pogoji za aktivno učenje otrok v vrtcu - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Otrok kot sooblikovalec načrta - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Otrok v procesu samovrednotenja - Fanika Balič
4P,D
• Zagotavljanje aktivne vloge otrok v procesu sodobnega učenja in oblikovanja kolektiva - Fanika Balič
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

AKTIVNA VLOGA OTROKA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V VRTCU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: Gordana Schmidt, pred. tel.: 01 589 22 00 fax.: 01 589 22 33 e-mail: gordana.schmidt@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
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Cilji: Pokazati načine, kako uporabiti slikanico za nastanek predstave, kjer je poudarek na gibno-plesnem izražanju. Približati
otrokom literaturo s pomočjo izraznega giba in govorjene besede. Animirati otroke, da se aktivno vključijo v proces ustvarjanja in
sooblikovanja plesne dramatizacije.
Predavatelji in teme:
• Slikanica kot spodbuda za plesno dramatizacijo in ustvarjanje novega besedila - pred. Gordana Schmidt
2P2V
• Ogled videoposnetkov plesnih dramatizacij - pred. Gordana Schmidt
1P
• Ustvarjalni pristop pri govorni interpretaciji slikanice - pred. Gordana Schmidt
2V
• Ustvarjanje novih likov, ki so potrebni pri ugledališčenju slikanice - pred. Gordana Schmidt
1P
• Kako lahko isti lik interpretiramo drugače in kako to vpliva na celotno odvijanje zgodbe - pred. Gordana Schmidt
2V
• Reševanje konfliktnih situacij v skupini in sami predstavi. - asist. Irena Vujanovič
3V
• Improvizirana kostumografija. Kostum, ki podpira ples in gibanje - Gordana Schmidt, Irena Vujanovič
3V
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcih, pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih in učiteljicam v prvih razredih devetletne
osnovne šole.
Reference: Program s sorodnimi vsebinami se je že izvajal v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Namenjen je bil učiteljem,
vzgojiteljem, pedagogom, specialnim pedagogom v osnovnih in srednjih šolah.
Cena: 269.419,90 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si Priporočamo udobno obleko in primerno obutev. Udeleženci naj s seboj prinesejo
stara oblačila in različen material, škarje, lepilo, spenjalec za papir ter šivalni pribor.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

AKTIVNA VLOGA OTROKA V VRTCU
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 0,5
Koordinator: doc.dr.Mateja Videmšek, mateja.videmsek@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti slušatelje in slušateljice z vlogo in pomenom predšolske športne vzgoje z vidika aktivne vloge otrok in
prepletanjem in povezovanjem gibalnih dejavnosti z drugimi področji dejavnosti v vrtcu (narava, matematika, jezik, družba,
umetnost). Uresničevanje ciljev na področju gibanja z različnimi dejavnostmi. Aktivna vloga otroka pri uporabi različnih sodobnih
in improviziranih športnih pripomočkov.
Predavatelji in teme:
• Gibanje in aktivna vloga otroka v vrtcu - dr. Matej Videmšek
2P
• Aktivna vloga otroka pri vključevanju v igre z različnimi sodobnimi in improviziranimi športnimi pripomočki - dr.
1V
Mateja Videmšek
• Uresničevanje različnih ciljev na področju gibanja s poudarkom na medpodročnem povezovanju - dr. Damir
2 P, V
Karpljuk
• Ustvarjalne gibalne igre, igre z različnih kulturnih okolij - dr. Mateja Videmšek
1V
• Športne delavnice - dr. Mateja Videmšek
2D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: dodatne e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

IGRA, IGRAČE, IGRALA IN DRUGA SREDSTVA ZA IGRO IN UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Metoda Turk, ZRSŠ, Novi trg 5, Novo mesto, tel.: 07 3321 286, metoda.turk@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Usposabljanje za izbiro primernih, ustreznih iger, igrač, igral in drugih sredstev za igro in učenje otrok. Usposabljanje za
opremo kotičkov, igrišč in drugih prostorov z igračami, igrali in drugimi pripomočki, ki spodbujajo igro in učenje otrok.
Predavatelji in teme:
• Igra, igrače, igrala in druga sredstva kot spodbuda in podpora otroku za učenje in razvoj - Dr. Petra Lešnik Musek
2P
• Didaktični vidik rabe igra, igral in drugih sredstev - Mag. Marjeta Domicelj
4 P, D
• Igra in igrače v kotičkih prvega in drugega starostnega obdobja - Mirjam Senica
2 P, D
• Igrala in druga sredstva na prostem kot nepogrešljiv pripomoček za učenje - Metoda Turk
2P
• Sodelovanje otrok pri izdelavi igrač - načrtovanje in izdelava - Metoda Turk
2 P, D
• Sodelovanje otrok pri izdelavi igrač - umetnost in vpliv na razvoj estetskega občutka - Milena Novak
2D
• Sodelovanje otrok pri izdelavi igrač - primeri iz prakse - Jožica Mirtič
2D
Reference: Program je bil izveden v preteklem šolskem letu in je bil visoko ocenjen.
Cena: 186.190,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

NAČRTOVANJE PROJEKTOV Z OTROKI V ODDELKIH 2. STAROSTNEGA OBDOBJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 02001
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Koordinator: Nives Zore, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, tel.: 01 3005 156, nives.zore@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Usposabljanje za načrtovanje in izvajanje projektov z otroki.
Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča učnociljnega in razvojno procesnega načrtovanja - mag. Marjeta Domicelj
2P
• Značilnosti otrokovega učenja - dr. Marcela Batistič Zorec
2P
• Načrtovanje projektov - Nives Zore, mag. Marjeta Domicelj
8D
• Spremljanje razvoja, igre, učenja in napredka otrok - Milenka Uhelj Oštir
4 P, D
Reference: V šolskem letu 2003/2004 je bilo na temo načrtovanje izpeljanih 15 tematskih konferenc po vrtcih v Sloveniji.
Cena: 214.589,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.03. Aktivna vloga otroka v vzgojno-iziobraževalnem procesu v vrtcu.

SPODBUJANJE IN PODPIRANJE SAMOSTOJNOSTI PRI IGRI IN UČENJU MALČKOV V VRTCU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Mirjam Senica, ZRSŠ, Meškova 2, Slovenj Gradec, 02 8842 203, mirjam.senica@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Program je namenjen strokovnim delavcem v vrtcih s poudarkom na usposabljanju za delo z otroki starimi do treh let, z
vidika načel in ciljev Kurikula za vrtec.
Predavatelji in teme:
• Področje jezika v prvem starostnem obdobju - Dr. Simona Kranjc
4P
• Sodelovanje s straši - vodenje pogovornih ur - Milenka Uhelj Oštir
4 P, D
• Igra in igrače v oddelkih prvega starostnega obdobja - Metoda Turk
4 P, D
• Primeri didaktičnih enot - Mirjam Senica
4 P, D
Reference: Program ima že petnajstletno tradicijo, izpeljan je bil vsako šolsko leto v treh izvedbah od leta 1989 naprej, vedno je
bil zelo dobro obiskan in ocenjen.
Cena: 187.078,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.04. Vzgojno-izobraževalno delo v 1. starostnem obdobju v vrtcu.

KAKO SE MALČKI UČIJO? II. DEL
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: nadgradnja znanj pridobljenih na prvem delu seminarja: seznaniti udeležence s socialno-čustvenim razvojem malčkov,
zadovoljevanjem otrokovih potreb ter komuniciranjem z malčki;
Predavatelji in teme:
• Spodbujanje čustvenega razvoja - Fanika Balič
3P,D
• Spodbujanje socialnega razvoja - Fanika Balič
3P,D
• Upoštevanje razvojnih potreb otrok pri načrtovanju vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcu - Ivana Leskovar
4P,D
• Kako spodbujati otrokov govor, pravila komuniciranja z malčki - Ivana Leskovar
4P,D
• Dejavnosti za sprostitev malčkov in odraslih, ki delajo z njimi - Fanika Balič
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Pogoji: Opravljen seminar Kako se malčki učijo? I. del
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 6 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.04. Vzgojno-izobraževalno delo v 1. starostnem obdobju v vrtcu.

VEM VSE O RAZVOJU OTROKA
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Strokovne delavke v vrtcu spoznajo razvojne značilnosti otrok, starih od 1-3 let in ob videokameri načrtujejo delo zanje.
Izmenjajo si izkušnje, spoznajo pomen načrtovanja pri najmljajših. Največja vrednost je, da se naučijo tudi staršem posredovati
velik pomen strokovno-pedagoškega dela v obdobju 1-3 let.
Predavatelji in teme:
• Razvoj otroka do treh let starosti - Marija Jerina
2P
• Ravnanje strokovnih delav v vrtcu, ravnanja staršev - Marija Jerina
2 P,V
• Videoposnetek, analiza - Marija Jerina
3D
• Smernice za delo na osnovi novih spoznanj - Marija Jerina
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Vsaka udeleženka mora pred seminarjem vzeti v roke novo razvojno psihologijo dr. Ljubice Marjanovič Umek in iz nje
prebrati vsaj eno temo.
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Reference: Seminar je nov.
Cena: 128.000,00 SIT
Opombe: Izrednega in nenadomestljivega pomena je delo z otroki v skupini od 1-3. let.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.04. Vzgojno-izobraževalno delo v 1. starostnem obdobju v vrtcu.

GLASBENE AKTIVNOSTI V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU V VRTCU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Bogdana Borota, viš. pred. tel.: 05 66 31 275 fax: 05 66 31 268 e-mail: bogdana.borota@pef.upr.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Nega glasu in pevsko izvajanje vzgojitelja, načrtovanje in izvajanje glasbenih dejavnosti v povezavi s kurikulumom za
vrtce, glasbeno-razvojne zmožnosti otrok do četrtega leta starosti, opazovanje vloge odraslih in otrokove aktivnosti pri glasbenih
dejavnostih.
Predavatelji in teme:
• Nega glasu in pevsko izvajanje - Maja Cilenšek, asist.
1P, 1D
• Glasbene dejavnosti v praksi - Helena Hrvatin Kandido
1H
• Glasbeno-razvojne zmožnosti otrok v prvem starostnem obdobju - mag. Bogdana Borota
2P
• Glasbene dejavnosti v prvem starostnem obdobju - mag. Bogdana Borota
2 P, 1 D
Obveznosti: Uvajanje teoretičnih in praktičnih znanj v delo z otroki.
Pogoji: Na razpisan program se lahko prijavijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
Reference: Seminar je nadaljevanje seminarja Glasbene vsebine kot vzpodbuda za otrokov glasbeni razvoj.
Cena: 112.106,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.04. Vzgojno-izobraževalno delo v 1. starostnem obdobju v vrtcu.

OTROK ZA ZDRAV RAZVOJ POTREBUJE LJUBEZEN IN VZGOJO
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznanjanje z otrokovimi osnovnimi potrebami in načini vzgoje
Predavatelji in teme:
• Brez ljubezni ni vzgoje - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Vzgoja za smisel življenja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Vzgoja volje, vstrajnosti - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Meje med ljubeznijo in vzgojo - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Otrok za zdrav razvoj potrebuje ljubezen in vzgojo
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (vrtece, OŠ)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.05. Porajajoča se pismenost (predopismenjevanje) v vrtcu.

RAZVIJANJE BRALNE, KNJIŽNE IN KNJIŽEVNE KULTURE KOT OSNOVA ZA PREDOPISMENJEVANJE V
VRTCU
DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS, MIKLOŠIČEVA 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Manca Perko, strokovna tajnica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Slušatelje seznaniti s pomenom sistematičnega in kontinuiranega razvijanja bralne, knjižne in književne kulture v
najzgodnejših obdobjih otrokovega razvoja ter z možnostmi za vključevanje staršev v proces predopismenjevanja v vrtcu.
Predavatelji in teme:
• Spodbujanje družinskega branja - mag. Tilka Jamnik
2P
• Kurikularni okviri za uresničevanje ciljev mladinske književnosti - dr. Dragica Haramija
2P
• Načini in metode povezovanja s starši - Marija Glinšek
2P
• Okrogla miza - Manca Perko
2D
Reference: Ponudnik je v preteklih dveh desetletjih izvajal številne izobraževalne programe na vseh stopnjah vzgojnoizobraževalnega procesa, in sicer na področju razvijanja bralne, knjižne in književne kulture.
Cena: 0,00 SIT
Opombe: //www.bralnaznacka.com// Ponudnik bo izvajal program brezplačno, pri čemer bo število ponovitev prilagajal
časovno-organizacijskim zmožnostim.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.05. Porajajoča se pismenost (predopismenjevanje) v vrtcu.

POSREDNA IN NEPOSREDNA PRIPRAVA NA PISANJE V VRTCU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 13013
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci spoznajo in preiskusijo različne načine in pripomočke s katerimi pripavimo roko otroka na pisanje.
Predavatelji in teme:
• Posredna priprava - Herta Kobal
• Neposredna priprava - Herta Kobal
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT

4 P,V
4 P,V

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.05. Porajajoča se pismenost (predopismenjevanje) v vrtcu.

POMOČ OTROKOM PRI PORAJAJOČI SE PISMENOSTI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: nova spoznanja o delovanju možganov; spoznati razvoj pismenosti; spoznati principe oblikovanja spodbudnega učnega
okolja za razvoj pismenosti;
Predavatelji in teme:
• Razvoj otrokove pismenosti v predšolskem obdobju - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Spodbudno učno okolje za razvoj pismenosti - Fanika Balič
2P,D
• Razvojno, individulno in kulturno primerna praksa - Fanika Balič
4P,D
• Razvijanje in spodbujanje poslušanja in govorjenja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti - mag. Sonja Rutar
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Od leta 1999 je bilo izvedenih 6 izvedb tega seminarja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.01.05. Porajajoča se pismenost (predopismenjevanje) v vrtcu.

PORAJAJOČA SE PISMENOST V VRTCU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Barbara Baloh, asistentka za Metodiko jezikovne vzgoje na UP PEF. tel.:05 66 31 265 email:barbara.baloh@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Celostno predopismenjevanje s poudarkom na širši pripravi vstopa v pismenost: branje stvarnih in leposlovnih slikanic
(vizualni, besedilni del,slikanica brez besedila), informacijska pismenost, vzgoja za medije, priprava na knjižnično vzgojo,
dejavnosti za tvorjenje govorjenih neumetnostnih besedil, besedni ali nebesedni dejavniki pri preprostem razčlenjevanju
govorjenega neumetnostnega besedila, pridobivanje zmožnosti poslušanja (doživljajsko, razločujoče, razčlenjevalno
z.glas.zavedanjem).
Predavatelji in teme:
• Uvodna predavanja iz jezika in književnosti - dr.V.Medved Udovič, mag.B.Baloh,mag.A.Zorman
2P
• Branje stvarnih in leposlovnih slikanic, vzgoja za medije, informacijska pismenost - dr. Vida Medved Udovič
2D
• Preprosto razčlenjevanje govorjenega neumetnostnega besedila - mag. Barbara Baloh
2D
• Pridobivanje zmožnosti poslušanja - mag. Anja Zorman
2D
Obveznosti: Preizkušanje delavniškega gradiva v praksi in analiza.
Pogoji: Na razpisan program se lahko prijavijo vzgojiteljice v vrtcih, pomočnice vzgojiteljic v vrtcih in učiteljice v prvih razredih
devetletne osnovne šole.
Reference: UP PEF posluje kot samostojna fakulteta s študijskim letom 2003/2004, zato prvič prijavlja Program tematskega
sklopa.
Cena: 130.196,00 SIT
Opombe: referat@pef.upr.si www.pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.04.01. Vzpodbujanje kreativnosti pri učencih glasbenih šol.

MOČ KREATIVNEGA MIŠLJENJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: glasbene šole
Cilji: Udeleženci spoznajo modele kreativnega mišljenja in tehnike ustvarjanja novih idej ter njihovo uporabo v življenju, pri
predavanju in poučevanju, pri iskanju novih rešitev, načrtovanju ter pri oblikovanju vizije razvoja.
Predavatelji in teme:
• Preseganje mišljenjskih navad - Metka Lebar
4 P,D,V
• Modeli kreativnega mišljenja (Da Vincije vmodel kreativnosti, E.R.A. Model mišljenja, sistamsko mišljenje,
4 P,D,V
lateralno mišljenje, kreatvini tok (\"flow\"), mišljenje brez ograj). - Metka Lebar
• Tehnike ustvarjanja novih idej - Metka Lebar
4 P,D,V
• Možganska gimnastika, moč misli - Metka Lebar
4 P,D,V
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Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.04.01. Vzpodbujanje kreativnosti pri učencih glasbenih šol.

\"TI SI ČUDEŽ\"
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: glasbene šole
Cilji: Seznaniti profesorje glasbe z možnostmi spodbujanja kreativnosti pri učencih glasbenih šol ter pri sebi, temelječ na
delovanju možganov in na strategijah delovanja nevrolingvističnega programiranja. Seminar omogoča tudi sprostitev
profesorjev, medsebojno komunikacijsko in strokovno druženje, nabiranje novih moči za kreativno delo in zato poteka v
naravnem okolju.
Predavatelji in teme:
• Kreativnost - Vid Pečjak - Marija Jerina
2P
• Strategije ustvarjalnosti po Disneyu - Marija Jerina
3V
• Strokovne izmenjave ustvarjanosti mojih učencev - Marija Jerina
4V
• Delovanje možganov z vidika ustvarjalnosti - Marija Jerina
3D
• Sproščanje - trans - Marija Jerina
4 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Note pustite doma.
Reference: Seminar je nov.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Zelo malo je seminarjev, ki bi omogočali profesorjem glasbene dejavnosti tako sprostitven in strokoven seminar, zato
vas izvajalka vljudno vabim, da se nam pridružite.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

SODELOVANJE VSEH UDELEŽENCEV ZA DOBRO VOLJO IN REZULTATE
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj usposabljanja je, da udeležecni spoznajo in preizkusijo metode dela, ki razvijajo samoustvarjalnost vsakega in vseh
udeležencev. Zato so na delavniški način deležni vzgledov in samostojnih preizkusov motiviranja, sodelovanja, vodenja in
moderiranja v pripravi, izvedbi in oceni učnih procesov. Posameznik je ustvarjalec in generator različnih, njemu primernih,
metod dela.
Predavatelji in teme:
• Pravila sodelovanja - Janko Lah
2D
• Motiviranje, vodenje, moderiranje - Janko Lah
4D
• Vzpodbujanje ustvarjalnosti - Janko Lah
6D
• Jaz in moja skupina - Janko Lah
4D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu 3 izvedbe, 64 udeležencev; Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42, Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: S sodelovanjem si prijetno izpolnim dan. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

MODERIRANJE SKUPINSKIH PROCESOV PRI POUČEVANJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Ustrezno zastavljeno skupinsko delu pri poučevanju je ena najbolj dinamičnih in aktivnih metod pouka v srednji šoli. Poleg
znanja razvija tudi t. i. mehke veščine: sodelovanje, prilagajanje, komunikacijo, aktivno poslušanje ipd. Cilj programa je
predstavitev značilnosti skupinskega dela, poznavanje posebnosti dela učitelja moderatorja ter vadenje različnih tehnik
moderiranja.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti skupinskega dela: Razvoj skupine in vlog v skupini, Komunikacija v skupini, Vloga učitelja
2 P, V
moderatorja, Prednosti skupinskega dela - Karmen Šemrl
• Lastnosti in sposobnosti uspešnega učitelja moderatorja - Karmen Šemrl
1 P, D
• Tehnike moderiranja: Oblike debate in diskusije, Temeljna skupinska tehnika, Tehnika 6 klobukov, Brainstorming,
4 V, D
Skupinski miselni vzorec - Karmen Šemrl
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• Vrnitveno sporočilo o skupinskem delu - Karmen Šemrl
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in učna priprava
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT

1 P, V

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

OBLIKOVANJE POUKA S POMOČJO METOD CELOSTENGA POUČEVANJA IN PRIDOBIVANJA ZNANJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Usposobiti udeležence za uporabo metod celostnega poučevanja in pridobivanja znanja pri poučevanju in učenju, s
posebnim poudarkom na treniranju omenjenih metod in na možnostih uporabe v razredu
Predavatelji in teme:
• Hitro in razmeram prilagojeno reagiranje in odločanje; Spoznavanje hierarhiènih ravni in učnih strategij; Treniranje
6 P,D,V
nastopanja v raznih ambientih; - Saša Klemenčič
• Strokovno ravnanje z lastnimi vedenjskimi moćnostmi in z lastnim časom; strokovna stabilnost in sposobnost
2 P,D,V
sprostite med poučevanjem - Saša Klemenčič
• Meta jezik in komunikacijske finese po NLP-ju; Miselne strategije za utrjevanje učne snovi in novo pomnenje 8 P,D,V
Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

UČNI TIPI IN META PROGRAMI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se razlikujejo po svojih učnih tipih. Dober predavatelj ve, da jim je potrebno učno snov posredovati skozi njim
najbližji komunikacijski kanal. Udeleženci si razširijo znanje o meta programih in znajo navdušiti udeležence za predmet, ki ga
učijo.
Predavatelji in teme:
• UČNI TIPI: različni načini sprejemanja učne snovi - različni načini pomnenja in učenja; poučevanje in priprava
10 P,D,V
učnega gradiva; učni tipi; Priprava na poučevanje glede na različne učne tipe; - Saša Klemenčič
• META PROGRAMI: meta programi pri poučevanju in učenju; Učni stili; motivacijski programi glede na učni tip;
6 P,D,V
načini vodenja pouka; \"vrezovanje\" informacij; Tipi predavateljev; - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

AKTIVNE METODE UČENJA IN POUČEVANJA ZA KRITIČNO MIŠLJENJE V SREDNJIH ŠOLAH - MODUL 1
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: spoznati sistem učenja in poučevanja z upoštevanjem ERR pristopa (evokacija, realizacija, refleksija) in pogojev za
njihovo uresničitev; spoznati pojem kritičnega mišljenja; spoznati pomen kritičnema mišljenja v sodobnem srednješolskem
izobraževanju; izkustveno spoznati 11 metod in tehnik aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje in jih kritično
analizirati; razumeti umestitev tehnik in metod aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje v ERR sistemu;
Predavatelji in teme:
• Kaj je aktivno učenje in poučevanje, njun pomen in pogoji uresničevanja - Zdenka Schauer
1P,D
• Poročila za implementacijo in evalvacija - Andreja Jaklič Šimnic
1P
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Zoran Bizjak
1P
• Tehnike in metode: viharjenje možganov, razgovor v paru, pogovor v skupini, insert metoda, kategorizacija,
gruče, činkvine, kockanje, pomešani stavki, 5 minutno prosto pisanje, analiza pom. znač. - Andreja Dvornik,
9P,D
Andreja Jaklič Šimnic, Zoran Bizjak, Zdenka Schauer
• Evokacija, realizacija pomena in refleksija (ERR) kot elementi aktivnega učenja in poučevanja - Zdenka Schauer
1P,D
• Misliti kritično: kritično mišljenje in njegov pomen v sodobnem srednješolskem izobraževanju - Zdenka Schauer
1P,D
• Mesto in vloga ERR pristopa pri spodbujanju aktivnega učenja in poučevanja - Andreja Dvornik
2P,D
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Reference: Program prvič izvajan v šolskem letu 2000/01; od takrat se je usposobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov:rwct@volja.net
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UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V SREDNJIH ŠOLAH - MODUL 2
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: spoznati značilnosti aktivnega učenja in poučevanja; spoznati razvoj kritičnega mišljenja; spoznati kako postavljati
ustrezna vprašanja v izobraževalnem procesu; izkustveno spoznati 12 novih metod in tehnik za spodbujanje aktivnega učenja in
poučevanja za kritično mišljenje; razumeti umestitev spoznanih tehnik in metod v ERR okvir; spodbuditi profesionalno refleksijo
srednješolskih učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz modula 1 - Alenka Mirtič Dolenec
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Katja Svetlin Piščanec
1P
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Pavla Klinar
1P
• Tehnike in metode: postavljanje vprašanj, postopek request, recipročno ali izmenično poučevanje, dvojni dnevnik,
10P,D
razmišljaj in izmenjaj misli v paru, tabela trditev, T tabela, Vennov diagram, ... - Pavla Klinar, Katja Svetlin
Piščanec, Tatjana B. Savinšek, Alenka M. Dolenec
• Značilnosti aktivnega učenja in razvoj mišljenja - Tatjana Bergant Savinšek
2P,D
Pogoji: opravljen seminar Aktivne metode učenja in poučevanja za kritično mišljenje - modul 1
Reference: Program prvič izvajan v šolskem letu 2000/01; od takrat se je usposobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak, telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

SODELOVALNO UČENJE V SREDNJI ŠOLI - MODUL 5
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: spoznati in razumeti prednosti in pomankljivosti sodelovalnega učenja; spoznati 11 novih tehnik s katerimi v okviru ERR
pristopov spodbujamo sodelovalno učenje in razvijamo kritično mišljenje; razumeti proces načrtovanja učne enote z
upoštevanjem ERR pristopov; razumeti proces ocenjevanja (s posebnim poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja); razumeti
in spodbujati strokovno samorefleksijo učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz modula 4 - Mira Sevšek
2P,D
• Sodelovalno učenje se vrača v šole. Prednosti in pomankljivosti sodelovalnega učenja v procesu učenja in
2P,D
poučevanja za kritično mišljenje - Tatjana Rahne
• Tehnike in metode: predstavitve, literarna pisma, vprašanja avtorju, knjižnji pogovori, delavnica branja, dialoški
dnevnik, literarni/raziskovalni krožki, geometrijski sprehod, ... - Mira Sevšek, Tatjana Rahne, Metka Dolinšek, Olga
7P,D
Mihev
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Metka Dolinšek
1P,D
• Načrtovanje pouka s posebnim poudarkom na ERR sistemu in spodbujanju kritičnega mišljenja - Olga Mihev
1P,D
• Ocenjevanje in strategije ocenjevanja - Metka Dolinšek
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Olga Mihev
1P,D
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Zahtevnejše strategije branja, pisanja in razprav za vzpodbujanje kritičnega mišljenja - modul 4
Reference: Program prvič izvajan v šolskem letu 2000/01; od takrat se je usposobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAVE V SREDNJI ŠOLI - MODUL 3
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: izkustveno spoznati naslednjih 17 novih tehnik in metod aktivnega učenja in poučevanja s katerimi razvijamo kritično
mišljenje; umestitev posamezne tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo srednješolskih učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz modula 2 - Darja Mandžuka
2P,D
• Tehnike in metode: književna pisma, branje s predvidevanjem, vodeno branje, akademsko nasprotovanje, proste
reakcije, KWL, pogovor v mreži, sestavljenka, branje v dvoje, krožni pregled, ... - Darja Mandžuka, Dušanka Bulut,
12P,D
Sanda Zupan, Romina Bregant
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Romina Bregant
1P
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Sanda Zupan
1P
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Pogoji za aktivno učenje in poučevanje v srednjih šolah - modul 2
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Reference: Program prvič izvajan v šolskem letu 2000/01; od takrat se je usposobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak, telefon:01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

ZAHTEVNEJŠE STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAV V SREDNJI ŠOLI - MODUL 4
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: spoznati metode in tehnike učenja in poučevanja, ki omogoča učinkovito in kritično branje in pisanje razprav; spoznati 10
novih tehnik in metod; znati umestiti nove tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo srednješolskih
učiteljev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implemantacije spoznanj iz modula 3 - Polona Fritz Tomšič
2P,D
• Procesni pristop k pisanju - Nadja Agapita
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - Sanja Guzič
1P,D
• Uvajanje in kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - Kristina Resnik
1P,D
• Tehnike in metode: diskusija v mreži, v krogu naokrog, intervju v treh korakih, svinčnik na sredino, združevanje
10P,D
preštetih glav, razmisli in izmenjaj v dvoje, R/A/F/T, delavnica pisanja, ... - Kristina Resnik, Polona Fritz Tomšič,
Nadja Agapita, Sanja Guzič
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Strategije branja, pisanja in razprave v srednji šoli - modul 3
Reference: Program prvič izvajan v šolskem letu 2000/01; od takrat se je usposobilo 450 osnovnošolskih učiteljev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

PROJEKTNO UČENJE
TIN LJUBLJANA, Lepodvorska 23A, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Vera Nuhijev-Galičič, telefon: 01 234 83 55, fax: 01 431 22 68, e-naslov: vera.nuhijev-galicic@tin-ljubljana.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznavanje osnovnih značilnosti in preizkušanje učinkovitosti projektnega učenja
Predavatelji in teme:
• Osnovne značilnosti projektnega učenja - Vladka Tonica
4 P, D
• Postopek načrtovanja in izdelave projekta - Mojca Fajdiga
5 P, D
• Metode in orodja za analizo ( SWOT analiza, ribja kost ... ) - Mojca Fajdiga
1 P, D
• Tehnika dajanja povratne in sprejemanje konstruktivne povratne informacije - Mojca Fajdiga
2 P, D
• Metode skupinskega dela - Vladka Tonica
4 P, D
Obveznosti: Poročilo o načrtovanju projektov znotraj posameznih delovnih skupin
Pogoji: Aktivna udeležba
Reference: Šestletne izkušnje pri izvajanju projektnega učenja, mentorji z licenco.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: www.tin-ljubljana.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

POGOJI IN METODE USPEŠNEGA UČENJA V SKUPINAH
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seminar je namenjen profesorjem različnih predmetov v srednjih šolah. Cilj je seznaniti učitelje z uspešnimi metodami in
pogoji učenja v skupinah ter jih usposobiti za uporabo nekaterih metod pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Pogoji uspešnega učenja v skupinah - izr. prof. dr. Cirila Peklaj
2 P,V,D
• Strukturni pristop k učenju v skupinah - izr. prof. dr. Cirila Peklaj
2 P,V,D
• Metode skupinskega učenja za doseganje različnih ciljev (spoznavnih, efektivnih, spretnostnih) - izr. prof. dr. Cirila
4 P,V,D
Peklaj
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Profesorji in profesorice različnih predmetov v srednji šoli.
Reference: Izvedeni program Sodelovalne učenje v OŠ: 6 ponovitev za učitelje na osnovnih šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Zaradi dela v skupinah je možna udeležba 20 slušateljev. Literatura: Peklaj C s sodelavkami (2001): Sodelovalno
učenje ali kdaj več glav več ve, Ljubljana, DZS.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.
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SKUPINSKO DELO PRI POUČEVANJU TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH PREDMETOV
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se usposobijo za izvajanje različnih oblik skupinskega dela pri pouku, poudarek je na simulacijah in delu v
izkustvenih skupinah.
Predavatelji in teme:
• Organizacija dela v skupini, vodenje, ocenjevanje - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
3 P,V
• priprava učne ure, ki vključuje skupinsko delo - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
2 D,N
• Oblike skupinskega dela - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
1P
• Simulacije različnih oblik skupinskega dela - doc. dr. Melita Puklek Levpušček
2D
Obveznosti: Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Učitelji srednjih strokovnih šol.
Reference: Izvedeni program Skupinsko delo pri poučevanju ekonom. predmetov na ekonom. šolah in teoretičnih predmetov na
srednjih zdrav. šolah: 3 ponovitve za učitelje zdrav. nege in učitelje na ekonom. šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

UČENEC - SOOBLIKOVALEC POUKA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Jana Kalin, e-mail: jana.kalin@ijs.si, tel: 01 241 1136;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Sodobno pojmovanje pouka postavlja v središče učenca, njegovo aktivnost, omogočanje možnosti za sooblikovanje pouka
in razvijanje posameznikovih darov. Vloga učitelja se s tem spreminja v usmerjanje, svetovanje in organiziranje takih dejavnosti,
kjer bodo učenci lahko aktivni in samostojni pri učenju. Udeleženci bodo spoznali, kako je možno aktivirati učence s pomočjo
problemskega, izkustvenega učenja in učenja v skupini. Pridobili bodo spretnosti za vodenje učne metode razgovora in
diskusije.
Predavatelji in teme:
• Tradicionalno in sodobno pojmovanje pouka - doc. dr. Jana Kalin
3P
• Vloga učitelja in učenca pri pouku - doc. dr. Jana Kalin
2 P, D
• Učenje v skupini - doc. dr. Jana Kalin
3D
• Izkustveno učenje in problemski pouk - doc. dr. Jana Kalin
5 P, D
• Učna metoda diskusije pri pouku - doc. dr. Jana Kalin
3 P, D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Pogoji: /
Reference: Izvedeni program Pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih šol v treh ponovitvah.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Dillon, J.T.(1994):Using discussion in classrooms, Philadelphia; Jaques, D.(2000):Learning in groups,
London; Marentič Požarnik, B.(2000):Psihologija učenja in pouka, Lj. ...
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

RAZVIJANJE VIŠJIH SPOZNAVNIH CILJEV
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Rudi Kotnik e-mail:rudi.kotnik@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Delo bo potekalo v obliki delavnice tako, da bi lahko večina udeležencev dobila neposredno izkušnjo v eksperimentiranju z
višjimi spoznavnimi cilji svojega področja. Metoda dela bo izkustveno reflektivno učenje, kar bo tudi za možnost seznanitve s
sodobnimi trendi na področju izobraževanja učiteljev (Realistic Teacher Education), kar pomeni, da je teorija integrirana v
iskustveno učenje.
Predavatelji in teme:
• Razvijanje višjih spoznavnih ciljev - dr. Rudi Kotnik
16 P,D
Obveznosti: Seminarska naloga kot refleksija in konceptualizacija lastne izkušnje.
Pogoji: Skupina do največ 20 udeležencev, možnost za audio ali video snemanje in predvajanje
Reference:
Cena: 270.000,00 SIT
Opombe: Tri tedne pred izvedbo kontaktirati izvajalca (rudi.kotnik@.arnes.si)
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.05.01. Aktivne metode pouka in poučevanja v srednji šoli.

DEBATNE TEHNIKE PRI POUKU
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12017
Št. točk: 1
Koordinator: Bojana Skrt. Svetovalec pri pripravi programa redni profesor dr Alfred Snider, Univerza v Vermontu, ZDA.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj programa je ucitelje seznaniti z debatno metodo in njenimi izpeljavami pri razlicnih predmetih. Debatne tehnike pri
pouku se v zadnjih letih zelo uspesno uvaja v stevilne srednje sole v ZDA in Veliki Britaniji, saj se uspesnost dijakov na razlicnih
podrocjih izjemno poveca, od boljse sposobnosti razumevanja prebranega do obcutnega zmanjsanja izostankov pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Uvod v debato kot izobrazevalno metodo. - Bojana Skrt
2P
• Priprava kontroverznih trditev - Bojana Skrt
2 P, V
• Raziskovanje, iskanje in analiza informacij - mag Slavica Kozar Cernelic
2 P, V
• Cilji debatnih tehnik pri pouku - Bojana Skrt
2 P, V
• Predstavitev metode na konkretnih primerih aktualnih ucnih vsebin - mag Slavica Kozar Cernelic
2S
• Ocenjevanje in evaluacija - mag Slavica Kozar Cernelic
2P
• Razlicne oblike debate - Bojana Skrt
4 P, V, N
Obveznosti: Priprava seminarske naloge, priprava solske ure.
Reference: Nad 20 zelo uspesno ocenjenih seminarjev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Snider and Schnurer, Many sides, debate across the curriculum, IDEA 2002, Driscoll and Zompetti, Introduction to
educational debate, IDEA 2003, slovenski prevod 2004.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

AKTIVNE METODE UČENJA IN POUČEVANJA ZA KRITIČNO MIŠLJENJE V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH MODUL 1
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: spoznati sistem učenja in poučevanja z upoštevanjem ERR pristopa (evokacija, realizacija, refleksija) in pogojev za
njihovo uresničevanje; spoznati pojem in pomen kritičnega mišljenja; izkustveno spoznati 11 metod in tehnik aktivnega učenja in
poučevanja za kritično mišljenje in jih kritično analizirati;
Predavatelji in teme:
• Kaj je aktivno učenje in poučevanje, njun pomen in pogoji uresničevanja - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - dr. Marija Kavkler
1P,D
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
• Evokacija, realizacija pomena in refleksija (ERR) kot elementi aktivnega učenja in poučevanja - dr. Marija Kavkler
1P,D
• Misliti kritično: kritično mišljenje in njegov pomen v sodobnem izobraževanju - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
• Mesto in vloga ERR pristopa pri spodbujanju aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje - mag. Sonja
1P,D
Rutar
• Tehnike in metode za uresničevanje aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje: viharjenje možganov,
9P,D
razgovor v paru, pogovor v skupini, insert metoda, kategorizacija, gruče, činkvine... - mag. Sonja Rutar, mag.
Suzana Pulec Lah, dr. Marija Kavkler
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

POGOJI ZA AKTIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH - MODUL 2
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: spoznati značilnosti aktivnega učenja in poučevanja; spoznati razvoj kritičnega mišljenja; spoznati kako postavljati
ustrezna vprašanja v izobraževalnem procesu; izkustveno spoznati 12 novih metod in tehnik za spodbujanje aktivnega učenja in
poučevanja za kritično mišljenje; razumeti umestitev spoznanih tehnik in metod za aktivno učenje in poučevanje v ERR okviru;
spodbuditi profesionalno refleksijo profesorjev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz prvega modula - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - dr. Marija Kavkler
1P,D
• Tehnike in metode: postavljanje vprašanj, postopek poišči (request), recipročno ali izmenično poučevanje, dvojni
10P,D
dnevnik,razmišljaj in izmenjaj misli v paru,tabela trditev,T tabela,Vennov diagram,... - mag. Sonja Rutar, mag.
Suzana Pulec Lah, dr. Marija Kavkler
• Značilnosti aktivnega učenja in razvoj mišljenja - mag. Suzana Pulec Lah
2P,D
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Aktivne metode učenja in poučevanja za kritično mišljenje v višjih strokovnih šolah - modul 1
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
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UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

SODELOVALNO UČENJE V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH - MODUL 5
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: spoznati in razumeti prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja; izkustveno spoznati 11 novih tehnik s katerimi v
okviru ERR pristopa spodbujamo sodelovalno učenje in razvijamo kritično mišljenje; razumeti proces načrtovanja učne enote z
upoštevanjem ERR pristopov; razumeti proces ocenjevanja s posebnim poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja; razumeti
in spodbujati strokovno samorefleksijo profesorjev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz četrtega modula - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Sodelovalno učenje se vrača v šole. Prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja v procesu učenja in
2P,D
poučevanja za kritično mišljenje - mag. Suzana Pulec Lah
• Tehnike in metode: predstavitve, literarna pisma, vprašanja avtorju, knjižni pogovori, delavnica branja, dialoški
6P,D
dnevnik, literarni/ raziskovalni krožki, geometrijski sprehod , ... - mag. Sonja Rutar, mag. Suzana Pulec Lah, dr.
Marija Kavkler
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - dr. Marija Kavkler
1P,D
• Ocenjevanje in strategije ocenjevanja - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
• Načrtovanje pouka s posebnim poudarkom na ERR sistemu in spodbujanju kritičnega mišljenja - dr. Marija
2P,D
Kavkler
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Zahtevnejše strategije branja, pisanja in razprav za vzpodbujanje kritičnega mišljenja - modul 4
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAVE V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH - MODUL 3
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: izkustveno spoznati naslednjih 17 novih tehnik in metod aktivnega učenja in poučevanja s katerimi razvijamo kritično
mišljenje; udeleženci bodo znali umestiti posamezne tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo
profesorjev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz drugega modula - mag. Sonja Rutar
1P,D
• Tehnike in metode: književna pisma, branje s predvidevanjem,vodeno branje, akademsko nasprotovanje, proste
reakcije, KWL, pogovor v mreži, sestavljenka, branje v dvoje, koti, krožni pregled, ... - mag. Sonja Rutar, mag.
13P,D
Suzana Pulec Lah, dr. Marija Kavkler
• Kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - dr. Marija Kavkler
1P,D
Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Pogoji za aktivno učenje in poučevanje v višjih strokovnih šolah - modul 2
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

ZAHTEVNEJŠE STRATEGIJE BRANJA, PISANJA IN RAZPRAV V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH - MODUL 4
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 37
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: spoznati metode in tehnike učenja in poučevanja, ki omogočajo učinkovito in kritično branje in pisanje razprav; izkustveno
spoznati 10 novih tehnik in metod; znati umestiti nove tehnike in metode v ERR sistem; spodbuditi profesionalno refleksijo
profesorjev;
Predavatelji in teme:
• Kritična analiza implementacije spoznanj iz tretjega modula - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Procesni pristop k pisanju - mag. Suzana Pulec Lah
2P,D
• Tehnike in metode: diskusija v mreži, v krogu naokrog, intervju v treh korakih, svinčnik na sredino, združevanje
preštetih glav, razmisli in izmenjaj v dvoje, delavnica pisanja, avtorski stol, ... - mag. Sonja Rutar, mag. Suzana
10P,D
Pulec Lah, dr. Marija Kavkler
• Uvajanje in kritična analiza uvajanja posameznih tehnik in metod v sistemu ERR pristopa - dr. Marija Kavkler
1P,D
• Priporočila za implementacijo in evalvacija - mag. Suzana Pulec Lah
1P,D
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Obveznosti: izdelati 2 pripravi;
Pogoji: opravljen seminar Strategije branja, pisanja in razprave v višjih strokovnih šolah - modul 3
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: Zoran Bizjak: telefon: 01 512 76 20, fax: 01 512 76 25, e-naslov: rwct@volja.net
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

JAZ, PREDAVATELJ
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Izmenjati lastne izkušnje iz obdobja študija in na osnovi dela načasovni črti profesorjem omogočiti supervizijski uvid v
področje lastnega vrednotenja - sebe kot osebe, sebe kot predavatelja, svojo priljubljenost pri študentih; udeleženci bodo dobili
dodatna znanja iz nevrolingvističnega programiranja, kako pri študentih doseči pedagoško didaktične prijeme, ki bodo vodili v
uspeh.
Predavatelji in teme:
• Delo na časovni črti - Marija Jerina
2P
• Izmenjava izkušenj iz obdobja študija - Marija Jerina
3V
• Kateri tip vedenja po Glasserju je moj - Marija Jerina
4V
• Vrednotenje mojih poklicnih sodelovcev - Marija Jerina
3D
• Jaz predavatelj, ponos - šibke točke - Marija Jerina
4 P,V
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Reference: Seminar za profesorje višjih šol je nov, več kot 20 uspešni izvedb sem imela za vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic s tematiko samopodobe.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Priporočeno prebrati vsaj kakšno knjigo ali vsebino o delu na časovni črti.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

MENTORSTVO V VIŠJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Andreja Istenič Starčič tel 05 663 12 60 fax 05 663 12 68 referat@pef.upr.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z oblikami mentorstva v višješolskem izobraževanju, s sestavinami mentorstva, dejavniki
uspešnega mentorstva in učinki mentorstva. Posebno pozornost bomo namenili sodelovalnim pristopom pri kakovostnem
menstorstvu v izobraževanju. Znanje, ki ga bodo udeleženci pridobili bo uporabno pri mentorstvu pri diplomah, podiplomskem
študiju, mentorstvu letnikov, mentorstvu mlajšim kolegom, ki začenjajo s pedagoškim delom ipd.
Predavatelji in teme:
• Oblike mentorstva v višjem strokovnem šolstvu - Andreja Istenič Starčič
1 P.1 D
• Mentorjeve vloge in sestavine mentorstva - Peter Jarvis
1 P, 1 D
• Dejavniki uspešnega mentorstva - Peter Jarvis
1 P, 1 D
• Mentorstvo ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije - Andreja Istenič Starčič
2 P, 1 D
• Uspešna komunikacija - Peter Jarvis
2 D,2 N
• Stili vodenja - Andreja Istenič Starčič
1 D, 2 N
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Semian je namenjen učiteljem in sodelavcem višjih strokovnih šol (predavateljski zbori višjih strokovnih šol).
Reference: Ena izvedba na CPI Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za višješolske in visokošolske učitelje v letu 2004.
Cena: 296.737,00 SIT
Opombe: http://www.pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.01. Pedagogika in didaktika poučevanja v višjih strokovnih šolah.

VIŠJEŠOLSKA DIDAKTIKA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Andreja Istenič Starčič tel 05 663 12 60 fax 05 663 12 68 referat@pef.upr.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Udeleženci se seznanijo z osnovami višješolske didaktike in načrtujejo svoje poučevanje. Posebno pozornost pri tem
namenijo skladnosti študijskih ciljev, oblik in metod s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Spoznajo kriterije in načine
preverjanja in ocenjevanja s posebnim ozirom na novih pristopih. Spoznajo možnosti, ki jih nudi sodobna informacijsko
komunikacijska tehnologija. Oblikujejo akcijski načrt za vpeljavo novosti v svoje poučevanje.
Predavatelji in teme:
• Pristopi k poučevanju v višjem strokovnem izobraževanju in didaktično načrtovanje - Peter Jarvis
1P, 1D
• Nove vloge učiteljev - Andreja Istenič Starčič
1 P, 1D
• Oblike in metode - Peter Jarvis
1P, 1D
• Skladnost študijskih ciljev, oblik in metod s preverjanjem in ocenjevanjem - Andreja Istenič Starčič
1P, 2D
302

UZB – Programi za učiteljske zbore

• Preverjanje in ocenjevanje znanja - Peter Jarvis
2P, 2N
• Informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju v višjem strokovnem izobraževanju - Andreja
1P, 2D
Istenič Starčič
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Seminar je namenjen učiteljem in sodelavcem višjih strokovnih šol (predavateljski zbori višjih strokovnih šol).
Reference: Izvajalca seminarja že več let sodelujeta pri usposabljanju visokošolakih učiteljev na področju visokošolske
didaktike.
Cena: 296.737,00 SIT
Opombe: http://pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.02. Oblike in metode dela z manj izobraženimi udeleženci v višjih
strokovnih šolah.

PREDAVANJA, NAVODILA IN VRNITVENO SPOROČILO V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Cilj programa je predstaviti udeležencem temeljne značilnosti učinkovitega poučevanja pri delu z manj izobraženimi
udeleženci v višjih strokovnih šolah, spoznati metodo za pripravo učinkovitega predavanja, naučiti se dajati ustrezna navodila,
znati primerno grajati in pohvaliti ter dajati vrnitveno sporočilo o dejavnostih in učenju posameznim študentom.
Predavatelji in teme:
• Komunikacijski model: Kako informacije sprejemamo, jih brišemo, pačimo in posplošujemo, ustvarimo notranjo
2 P, D
predstavo in stanje ter nato reagiramo - Karmen Šemrl
• Ravni osebnosti po Diltsu: Komunikacija in učenje na različnih ravneh osebnosti, Vpliv vrednot in prepričanj na
3 P, D
učenje - Karmen Šemrl
• Značilnosti različnih učnih tipov (zaznavni tipi) in učnih stilov (smisel, razumevanje, preizkušanje in uporaba,
3 P, V, D
samostojno učenje in prilagajanje konkretnim situacijam) - Karmen Šemrl
• Priprava na predavanje po metodi 4-MAT - Karmen Šemrl
5 P, N
• Dajanje ustreznih navodil - Karmen Šemrl
1 P, V
• Vrnitveno sporočilo: Dobro vrnitveno sporočilo je vir učenja in sprememb, Značilnosti dobrega vrnitvenega
2 P, V, D
sporočila, Ustrezna graja in pohvala - Karmen Šemrl
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in nastop na delavnici
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.06.02. Oblike in metode dela z manj izobraženimi udeleženci v višjih
strokovnih šolah.

AKTIVNE METODE IN MOTIVACIJA PRI POUČEVANJU MANJ IZOBRAŽENIH UDELEŽENCEV V VIŠJIH
STROKOVNIH ŠOLAH
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01003
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Andreja Istenič Starčič tel 05 663 12 60 fax 05 663 12 68 referat@pef.upr.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Učitelj se mora pri svojem delu vse bolj zavedati tudi svoje vloge pri spodbujanju kakovosti študija manj izobraženih
udeležencev v višjih strokovnih šolah. Udeleženci izobraževanja se bodo usposobili za prepoznavanje ključnih dejavnikov
kakovosti poučevanja in učenja ter zagotavljanje opore študentom pri načrtovanju študija. Seznanili se bodo z aktivnimi
metodami in motivacijo pri poučevanju manj izobraženih udeležencev. Posebno pozornost bomo namili tudi uspešni
komunikaciji.
Predavatelji in teme:
• Dejavniki kakovostnega poučevanja in študija - Peter Jarvis
1P, 1D
• Vloge učitelja in motivacija za kakovostno učenje - Andreja Istenič Starčič
1P, 1D
• Izkustveno učenje in aktivne metode - Peter Jarvis
1P, 1D
• Skladnost študijskih ciljev, oblik in metod s preverjanjem in ocenjevanjem - Andreja Istenič Starčič
1P, 2D
• Uspešna komunikacija - Peter Jarvis
2P, 2D
• Načrtovanje študija in razvoj tehnik učenja - Andreja Istenič Starčič
1P, 2D
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Semianr je namenjen učiteljem in sodelavcem višjih strokovnih šol (predavateljski zbor višjih strokovnih šol).
Reference:
Cena: 296.737,00 SIT
Opombe: http://www.pef.upr.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.02. Stili poučevanja, moč različnosti pri izobraževanju odraslih.

METODE CELOSTNEGA POUČEVANJA IN PRIDOBIVANJA ZNANJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Usposobiti udeležence za uporabo metod celostnega poučevanja in pridobivanja znanja pri poučevanju in učenju
Predavatelji in teme:
• Značilnosti poučevanja in pridobivanja znanja s pomočjo metod NLP; Miselni vzorci; Mentalni trening; Pospešeno
8 P,D,V,
učenje; - Saša Klemenčič
• O možganih in kibernetiki učenja; Vpliv na učenje s pomočjo pospešenega učenja; Prepoznavanje ugodnih
4 P,D,V
načinov učenja, lastnih učnih strategij; - Saša Klemenčič
• Hierarhija idej; Določanje lastnih struktur jezika; Kibernetika jezika; Pravilna metodika in didaktika miselnih
4 P,D,V
vzorcev; Trikotniški model; Model 10-ih čutov; - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.03. Odrasli se učijo drugače-posebnosti v izobraževanju odraslih,
prilagajanje programov in vsebin.

ZNAČILNOSTI UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA V SKUPINAH ODRASLIH UDELEŽENCEV
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.:01 5842-571; mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Glavni cilj programa je ozavestiti in v praksi uporabiti andragoška spoznanja, da imajo odrasli drugačne potrebe in motive
za učenje kakor mladina. Udeleženci bodo spoznali pristope, s katerimi pritegnemo pozornost in motiviramo posameznika za
rast in razvoj. Opredelili bodo aktivne metode dela in pripravili vaje za aktivno učenje udeležencev.
Predavatelji in teme:
• Specifičnost ciljnih skupin in njim prilagojeni procesi učenja - Maša Stavanja
1D
• Kako nadgrajujemo izkušnje in predznanje posameznika? - Maša Stavanja
2D
• Učitelj v vlogi motivatorja, moderatorja in supervizorja učnih procesov - Maša Stavanja
2D
• Spremljanje učnih dosežkov in vrednotenje napredka posameznika - Maša Stavanja
2D
• Učna klima in organizacija procesov - prilagajanje programov in vsebin v IO - Maša Stavanja
1D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in nastopi.
Pogoji: Zaželene izkušnje pri delu z odraslimi.
Reference: Izvajalka ima dolgoletne izkušnje z vodenjem sodobnih procesov učenja in osebnostnega razvoja posameznika. Je
tudi predsednica odbora za pedagoško-andragoško usposabljanje pri GZ Slovenije.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.03. Odrasli se učijo drugače-posebnosti v izobraževanju odraslih,
prilagajanje programov in vsebin.

ODRASLI SE UČIMO DRUGAČE
DOBA VIR ZNANJA D. O. O., Prešernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13031
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasna Božič, svetovalka direktorice;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Pridobiti dodatna znanja iz motivacije in svetovanja za učenje, o pristopih in načinih učenja ter tehnikah za učinkovito
učenje.
Predavatelji in teme:
• Motivi in ovire za učenje in izobraževanje - Irena Amič
1D
• Osebna učna nagnjenja - Irena Amič
2D
• Načrtovanje učnega projekta - Irena Amič
1D
• Učne tehnike - Irena Amič
2D
• Priprava učnega plakata - Irena Amič
2D
Obveznosti: Jih ni.
Pogoji: Aktivno sodelovanje.
Reference: Izvedenih 5 usposabljanji za predavatelje na Dobi in 5 usposabljanj za Zavod RS za zaposlovanje ter 2
usposabljanji za izobraževalce v Podravju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: info@doba.si; spletna stran: www.doba.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.03. Odrasli se učijo drugače-posebnosti v izobraževanju odraslih,
prilagajanje programov in vsebin.

STILI UČENJA IN MIŠLJENJA ODRASLIH V IZOBRAŽEVANJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci spoznajo svoj stil učenja in mišljanja. Spoznajo, da lahko pouk prilagajajo odraslim v izobraževanju glede na
različnost stilov učenja in mišljenja. Udeleženci znajo \\\"žonglirati\\\" s snovjo (glede na različne stile učenja in mišljanja), ki jo
posredujejo naprej.
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Predavatelji in teme:
• Oblikovanje pouka glede na stile učenja in mišljenja - Saša Klemenčič
• Stili mišljenja (abstraktno linearni, abstraktno naključni, konkretno linearni, konkretno naključni); Učne modalitete Saša Klemenčič
• Učni stili (komunikacija sprejemanja, urejanja in obdelovanja informacij). - Saša Klemenčič
• Čustveno in razumsko učenje. - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT

4 P,D,V
4 P,D,V
4 P,D,V
4 P,D,V

UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.04. Aktivne metode in oblike dela v izobraževanju odraslih.

AKTIVNE METODE IN OBLIKE DELA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko Glotta Nova, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana T: 01 / 5200 673 E: bernarda@glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci spoznajo nekaj sodobnih aktivnih metod in oblik dela in jih znajo uporabiti v procesu poučevanja.
Predavatelji in teme:
• Simulacija procesov in situacij - Jelica Pegan Stemberger, Alenka Cergonja
• Vrnitveno sporočilo kot metoda dela - Jelica Pegan Stemberger, Alenka Cergonja
• Uporaba didaktičnih \\\"iger\\\" v izobraževanju odraslih - Jelica Pegan Stemberger, Alenka Cergonja
• Pospešeno učenje - Jelica Pegan Stemberger, Alenka Cergonja
• Miselni vzorci pri poučevanju in učenju - Jelica Pegan Stemberger, Alenka Cergonja
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.04. Aktivne metode in oblike dela v izobraževanju odraslih.

DIDAKTIČNO VODENJE UČNEGA PROCESA ODRASLIH
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 6
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci se bodo naučili učni proces prilagoditi odraslim. Po končanem izobraževanju bodo znali opisati 40 različnih
učnih metod in samotojno uporabljati vsaj 10 različnih učnih metod. spoznali bodo, kako samotojno pripraviti učni načrt in
didaktično pravilno učno gradivo. Znali bodo uporabljati vizualno pomoč in učinkovite načine pridobivanja povratne informacije o
svojem delu.
Predavatelji in teme:
• Psihosocialne značilnosti odraslih in zahteve učnega procesa - mag. Daniela Brečko
1 P, V
• Sposobnosti odraslih za učenje - mag. Daniela Brečko
1P
• Sprejemanje znanja (koliko znanja lahko sprejmemo) in štirje učni stili - mag. Daniela Brečko
2 P, D
• Sodobne metode in oblike izobraževanja odraslih - mag. Daniela Brečko
4 P, D, V
• Vizualna pomoč kot orodje prenašanja znanja - mag. Daniela Brečko
2 P, D, V
• Priprava učnega načrta in priprava učnega gradiva - mag. Daniela Brečko
4 P, D, V
• Pridobitev povratne informacije - mag. Daniela Brečko
2 P, D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnicah
Reference: Bogate izkušnje predavateljice, ki je samostojno izvajala posamezne delavnice.
Cena: 288.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.04. Aktivne metode in oblike dela v izobraževanju odraslih.

PRIPRAVA IN IZVEDBA METODE PRIMERA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Nena Mijoč, e-mail: nena.mijoc@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1146 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Usposobiti predavatelje in vodje v izobraževanju odraslih za smiselno uporabo metode primera, razvijati kompetence
uspešnega odločanja in presojanja.
Predavatelji in teme:
• Kdaj se odločamo za uporabo metode primera? (stališča, presojanje) - doc. dr. Nena Mijoč
3 P,D
• Biografska metoda kot osnova za metodo primera - red. prof. dr. Linden West
3 P,V
• Evalvacija metode primera - doc. dr. Nena Mijoč
2 D,N
• Diskusija o primeru in argumentiranje odločitev - doc. dr. Nena Mijoč
2 V,N
• Analiza primera in priprava vprašanj - doc. dr. Nena Mijoč
2 P,S
• Predstavitev kot prva stopnja v metodi primera - doc. dr. Nena Mijoč
4 P,S,N
Obveznosti: Timska priprava in predstavitev projekta.
Pogoji: Visokošolska izobrazba, izkušnje pri izobraževanju odraslih (predavatelji in vodje v IO), razumevanje angleškega jezika.
Reference: Izedeni program Učenje odraslih in andragoške metode: 8 ponovitev za višješolske predavatelje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Mijoč N. (1997): Metoda primera in njena uporaba v izobraževanju odraslih.
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UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.05. Metodologija individualnega načrtovanja v izobraževanju
odraslih.

PRIPRAVA OSEBNEGA IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mateja Pečar, tel. 01 5842-573, mail:mateja.pecar@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci na delavnici spoznajo pomen osebnega izobraževalnega načrta z vidika temeljnih značilnosti in posebnosti
odraslih v izobraževanju, z vidika razvoja družbe in izobraževalnih sistemov. Odkrivajo priložnosti, ki jih prinaša osebno
načrtovanje učenja za izboljšanje socialne klime v izobraževalni organizaciji, premišljujejo o načinih spodbujanja in pomoči
učečim pri nastajanju in spremljanju osebnih izobraževalnih načrtov ter o vlogi učitelja in drugih izobraževalcev pri tem.
Predavatelji in teme:
• Oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta kot odnos med učečim in izobraževalcem/izobraževalci - Natalija
8D
Žalec
Obveznosti: Aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je spec. andragogike in soavtorica javnega programa PUM. Pripravlja in izvaja delavnice o projektnem
učenju za različne skupine izobraževalcev.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.05. Metodologija individualnega načrtovanja v izobraževanju
odraslih.

POSAMEZNIK IN NJEGOVE POTREBE OBLIKUJEJO IZOBRAŽEVANJE
Q-SATIS ALEŠ ČERIN S.P., Ob potoku 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14009
Št. točk: 1
Koordinator: Aleš Čerin, ales@qsatis.com, 01 5425 804, 041 789 188 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Vsak posameznik ima specifične izobraževalne potrebe in stil učenja. Z odkritjem in upoštevanjem tega lahko hitro
dosežemo spremembe. Udeleženci: -analizirajo dejavnosti in ugotovijo ali gre za izobraževalni primanjkljaj -operacionalizirajo
cilje izobraževanja in jih oblikujejo kot SMART -analizirajo učni stil posameznika in načrtujejo izobraževanje, ki odgovarja na
cilje -znajo zagotoviti posameznemu odraslemu zemljevid, ki ga vodi skozi učni proces -načrtujejo evalvacijo izobraževanja
Predavatelji in teme:
• Individualizacija pri izobraževanju - Danilo Kozoderc
1P
• Analiza izvedbenih dejavnosti - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 2 V
• Analiza izobraževalnih primanjkljajev - Danilo Kozodec
1P
• SMART cilji - Danilo Kozoderc
1P
• Operacionalizacija ciljev - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
1 P, 2 V
• Stili učenja - Danilo Kozoderc
1 P, 1 V
• Načrtovanje programa usposabljanja - Danilo Kozoderc, Aleš Čerin
4D
• Značilnosti evalvacije in njeno načrtovanje - Aleš Čerin
1P
Reference: izobraževanje za trenerje mladinskih voditeljev: Kako pripravljati izobraževanja za mladinske voditelje, 2x; delavnica
Projektno delo za učitelje, 1x; Seminar za skavtske voditelje,4x
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Mager, R. (1997). Atlanta -Goal Analysis -Preparing Instrucional Objectives Mager, R. Pipe, P. Analying
Performance Problems Cvetko, R. (2002). Razvijanje delovne kariere. Koper
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.05. Metodologija individualnega načrtovanja v izobraževanju
odraslih.

USPEŠNO SAMOIZOBRAŽEVANJE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Nena Mijoč, e-mail: nena.mijoc@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1146;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Vodje, predavatelje in mentorje v izobraževanju odraslih usposobiti za načrtovanje in doseganje izobraževalnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Vseživljensko izobraževanje - potreba današnjega časa - red. prof. dr. Peter Jarvis
2P
• Individualni načrt kot podlaga dogovora o samoizobraževanju - doc. dr. Nena Mijoč
6 P,V,S
• Kakovost in evalvacija samoizobraževanja - izr. prof. dr. Sonja Kump
4 P,D,S
• Načrtno učenje kot proces - red. prof. dr. Peter Jarvis
4 P,S
Obveznosti: Individualni projekt: Predlog dogovora o samoizobraževanju.
Pogoji: Visokošolska izobrazba, izkušnje v izobraževanju odraslih.
Reference: Izvedeni program Učenje odraslih in andragoške metode: 8 ponovitev za predavatelje višjih strokovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Andrilovič: Samoizobraževanje, Brečko: Učna pogodba.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.06. Učna priprava po metodi 4 MAT / kaj, kako, zakaj, čemu / v
izobraževanju odraslih.
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UČNA PRIPRAVA S 4 MAT
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Na usposabljanju udeleženci najprej spoznajo in nato preizkusijo v sodelovanju priprave učne ure po sistemu 4 MAT. Na
koncu pa tudi predstavijo lastno delo tako, da upoštevaj vse učne tipe udeležencev.
Predavatelji in teme:
• Učni tipi - Janko Lah
2D
• 4 MAT - Janko Lah
6D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu, 3 izvedbe - 64 udeležencev; Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42; Srečanje za radovedne 1 - 17
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Tako enostavno in tako učinkovito. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.06. Učna priprava po metodi 4 MAT / kaj, kako, zakaj, čemu / v
izobraževanju odraslih.

UČINKOVITO IN PREPRIČLJIVO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH PO METODI 4-MAT
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Model za poučevanje 4-MAT je enostaven in prilagodljiv model za podajanje vseh vsebin, predvsem pa je za udeležence v
izobraževanju odraslih atraktiven. Metoda spodbuja naravni učni napredek tako, da upošteva 4 učne stile (osmišljanje,
razumevanje, uporabljanje in preizkušanje ter samostojno odkrivanje in razvijanje zamisli) in jih nadgrajuje z aktivnostmi, ki
ustrezajo načinu delovanja leve in tudi desne polovice možganov. Cilj programa je spoznati učno pripravo po metodi 4-MAT.
Predavatelji in teme:
• 1. Osnove učinkovitega izobraževanja odraslih: Komunikacijski model, Ravni komunikacije, Model 10-ih čutov
2 P, 3 V
VAKOG - Karmen Šemrl
• 2. Značilnosti štirih učnih stilov (zakaj, kaj, kako, kaj pa če) - Karmen Šemrl
1P
• 3. Delovanje možganov: Leva in desna možganska polovica in učenje, Leva in desna možganska polovica in
1 P, 1 V
komunikacija - Karmen Šemrl
• 4. Tehnike in metode pri poučevanju glede na levo in desno možgansko polovico - Karmen Šemrl
1D
• 5. Kako udeležence navdušiti za temo in kako jih vzpodbuditi k nadaljnjemu učenju? - Karmen Šemrl
1D
1 P, 1 D,
• 6. Skupni model - Karmen Šemrl
4N
Obveznosti: Učna priprava po metodi 4-MAT.
Reference: Predavateljiva vodi tečaje in delavnice o sodobnih načinih poučevanja, predvsem po metodi 4-MAT.
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Bernice McCarthy: Teaching to Learning Styles with Right/Left Mode Tehnicques. 1980.
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.06. Učna priprava po metodi 4 MAT / kaj, kako, zakaj, čemu / v
izobraževanju odraslih.

UČNA PRIPRAVA PO METODI 4 MAT V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
KOPO IZOBRAŽEVANJE IN RAČUNALNIŠTVO D.O.O., trg Edvarda kardelja 3, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13033
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ingrid Možina-Podbršček;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Usposobiti udeležence za izdelavo učne priprave po metodi 4MAT. Vsebina: učitelj upravlja z različnostmi udeležencevrazlični učni slogi, različni učni tipi. Razporeditev udeležencev po učnih tipih: ZAKAJ?, KAJ?, KAKO?, KAJ ČE?. Priprava po
4MAT: MINI-KAJ: tema, potek, struktura, zgradba; ZAKAJ: motivacija; KAJ:podatki, dejstva, številke, zgodovina; KAKO:
demonstracija, vaje,o gled, izmenjava izkušenj, koraki;KAJ ČE:prihodnost, načrt dejavnosti,prenos v prakso.Časovna
razporeditev učne priprave.
Predavatelji in teme:
• Učna priprava po metodi 4MAT - Klara Ramovš
4P, 4V
Obveznosti: Izdelana in predstavljena učna priprava
Pogoji: zaželjene izkušnje pri izobraževanju odraslih
Reference: izvedba nastopov v sklopu izobraževanja Poslovni praktik mojster NLP
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: info@kopo.si
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.07. Priprava kvalitetnih učnih pripomočkov in učnega gradiva
vizualizacija učenja in poučevanja, avditivna pomoč pri učenju in poučevanju, kinestetična pomoč pri učenju in poučevanju v izobraž.
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odraslih.

PRIPRAVA KVALITETNIH UČNIH PRIPOMOČKOV IN UČNEGA GRADIVA
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci bodo v delavnici spoznali, kako pripraviti učno gradivo in kako najbolje izdelati učne pripomočke za tiste
udeležence, ki informacije iz okolja zaznavajo po avditivni, vizualni ali po kinestetični poti. Pregledali bodo vsa prezentatorska
sredstva, ki so jim na voljo in spoznali njihove dobre in slabe strani.
Predavatelji in teme:
• Kaj so to miselni modeli in kako jih ustvarjamo - Mirjam Dominko
2D
• Zaznavni sistemi so prvo sito skozi katerega gredo naše zaznave in ki oblikujejo naš model sveta - Mirjam
3D
Dominko
• Kako pripravim učno gradivo za različne učne tipe in kakšne pripomočke potrebujem? - Mirjam Dominko
2D
• Učna ura in ureditev prostora - Mirjam Dominko
1D
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.07. Priprava kvalitetnih učnih pripomočkov in učnega gradiva
vizualizacija učenja in poučevanja, avditivna pomoč pri učenju in poučevanju, kinestetična pomoč pri učenju in poučevanju v izobraž.
odraslih.

UČNA PRIPRAVA PO METODI 4 MAT
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci spoznajo teoretične osnove koncepta sistema 4 MAT in nekatere najnovejše izsledke raziskav o učnih stilih.
Seznanijo se z vlogo porazdelitve funkcij obeh možganskih hemisfer pri učenju ter vlogi verbalne, prostorske, čustvene in
ostalih inteligenc. Ozavestijo svoj preferenčni učni stil in vpliv le-tega na stil poučevanja. Tekom delavnice preoblikujejo eno
svojih učnih ur po sistemu 4 MAT.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev koncepta učenja po 4 MAT sistemu - Mirjam Dominko
1D
• Različi učni tipi - Mirjam Dominko
2D
• Možgani, učenje in poučevanje - Mirjam Dominko
2D
• 4 MAT krog - Mirjam Dominko
2D
• Ocenjevanje po 4 MAT - Mirjam Dominko
1D
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce. Opravila je tudi trening 4 MAT.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.07. Priprava kvalitetnih učnih pripomočkov in učnega gradiva
vizualizacija učenja in poučevanja, avditivna pomoč pri učenju in poučevanju, kinestetična pomoč pri učenju in poučevanju v izobraž.
odraslih.

VIZUALIZACIJA IN PREZENTACIJA S PRIPRAVO UČNIH GRADIV IN MATERIALOV ZA ODRASLE V
IZOBRAŽEVANJU ODRAS
DOBA VIR ZNANJA D. O. O., Prešernova 1, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13031
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jasna Božič, svetovalka direktorice;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Usposobiti predavatelje/mentorje za učinkovito prezentacijo in pripravo sodobnih učnih materialov za odrasle.
Predavatelji in teme:
• Pomen in načrtovanje vizualizacije - Andreja Pignar Tomanič
1D
• Poznavanje in uporaba sodobnih učnih virov - Andreja Pignar Tomanič
1D
• Izbor uporabe pripomočkov glede na vsebino in cilje izobraževanja - Andreja Pignar Tomanič
2D
• Kriteriji za izbor in prilagajanje uporabe že obstoječih gradiv - Andreja Pignar Tomanič
1D
• Priprava učnih gradiv za različne potrebe učenja odraslih z upoštevanjem različnih učnih tipov - Andreja Pignar
2D
Tomanič
• Priprava in izvedba prezentacije - Andreja Pignar Tomanič
1D
Obveznosti: Jih ni.
Pogoji: Aktivno sodelovanje.
Reference: Izvedeni 2 usposabljanji za predavatelje na Dobi in izobraževalce v Podravju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: info@doba.si; spletna stran: www.doba.si
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UZB / 08 Sodobni pristopi v vzgojno-izobraževalnem delu / 08.07.07. Priprava kvalitetnih učnih pripomočkov in učnega gradiva
vizualizacija učenja in poučevanja, avditivna pomoč pri učenju in poučevanju, kinestetična pomoč pri učenju in poučevanju v izobraž.
odraslih.

VIZUALNA, AVDITIVNA IN KINESTETIČNA PODPORA UČINKOVITEMU UČENJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Odrasli se učimo na različne načine, vedno pa v skladu s svojim učnim tipom: vizualnim, avditivnim in/ali kinestetičnim. Cilj
tega programa je spoznati, uzavestiti in nato uporabiti pristope, ustrezne za različne učne tipe, ter spoznati temeljne principe
kvalitetnih učnih pripomočkov in gradiv.
Predavatelji in teme:
• Komunikacijski model (kako se učimo, tj. sprejemamo informacije, jih brišemo, pačimo in posplošujemo, se
2 P, V
odzovemo) - Karmen Šemrl
• Ravni komunikacije (kaj vse še vpliva na uspešno komunikacijo v izobraževanju odraslih) - Karmen Šemrl
2 P, V
• Model 10-ih čutov VAKOG (učni tipi glede na to, kako informacije zaznavamo in procesiramo) - Karmen Šemrl
3 P, V, D
• Vizualna pomoč pri učenju (pravila učinkovite vizualizacije: učni pripomočki in gradiva, tehnike zapisovanja) 2 P, D
Karmen Šemrl
• Avditivna pomoč pri učenju in poučevanju - Karmen Šemrl
2 P, V
• Kinestetična pomoč pri učenju in poučevanju - Karmen Šemrl
2 P, V
• Uporaba različnih medije v izobraževanju odraslih (tabla, mehka tabla, flipčart, grafoskop, plakati, projektor) 3 P, D, N
Karmen Šemrl
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Reference: Karmen Šemrl vodi tečaje retorike za učitelje ter sodeluje pri usposabljanju trenerjev, med drugim na področju
vizualizacije, zapisovanja, priprave gradiv, metod aktivnega učenja ipd.
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: J. W. Seifert: Vizualizacija, prezentacija, moderacija. Maribor: Doba, 1996. Druga literatura bo
navedena na seminarju.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.01. "Opismenjevanje" v retoriki za strokovne delavce v vrtcih.

RETORIKA ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko/01 520 06 73/ bernarda@glottanova.si/ www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z osnovami retorike, spoznali pravilno zgradbo govora, pripravili in izvedli govor.
Predavatelji in teme:
• OSNOVE RETORIKE - Barbara Alič
2P
• IZVEDBA GOVORA - Barbara Alič
3V
• PRIPRAVA NA GOVOR - Barbara Alič
2V
• ZGRADBA IN VRSTE GOVOROV - Barbara Alič
1P
Reference: Program smo že izvajali v vrtcu Črnuče. Število izpeljav: 3. Ciljna skupina: strokovni delavci v vrtcu.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Spletna stran ponudnika: www.glottanova.si
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.02. Retorika v vrtcu, vzgojitelj javni govorec.

USPEŠEN IN UČINKOVIT NASTOP VZGOJITELJA
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Z aktivnimi metodami dela si v kratkem času pridobiti znanje ter spretnosti za učinkovito sporočanje in prepričljiv nastop v
raznolikih situacijah; osvojiti veščino: obvladati svoje telo, da \\\\\\\"pove\\\\\\\" tisto, kar želimo; naučiti se obvadati tremo pred
javnim nastopanjem,okrepiti zaupanje vase in razvijanje sposobnosti uspešenega komuniciranja.
Predavatelji in teme:
• Drža telesa: lahko izraža strah, nervozo, samozaupanje ali gotovost,zanesljivost. - prof.Tilka Ozimek
2 P,D
• Pomen vizualnega stika:kaj izraža in kako ga vzpostavimo na začetku s poslušalci - prof.Tilka Ozimek
2 P,D
• Pomen mimike-z obraznimi mišicami oddajamo različna sporočila-Katera? - prof. Tilka Ozimek
2P,D
• Pomen gestike:gibi poudarjanja, opisavalni gibi, mehanični gibi, gibi s katerimi pokažemo - prof.Tilka Ozimek
2P,D
• Pomen nagovora in pomen zaključka v javnem nastopanju - prof. Tilka Ozimek
4P,D
• Tehnike podarjanja, premorov in hitrost govora - prof.Tilka Ozimek
4P,D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: NI posebnih pogojev.
Reference: Predavateljica ima 15 let izkušenj pri izvajanju treningov retorike,mnoge izvedbe in odlične evalvacije.Ta program
letos prvič ponujamo tudi za učiteljske zbornice.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program je predstavljen na spletni strani www.arx.si
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UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.02. Retorika v vrtcu, vzgojitelj javni govorec.

RETORIKA ZA VZGOJITELJE - JAVNO NASTOPANJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 37
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko/ 01 520 06 73/ bernarda@glottanova.si/ www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo znali pripraviti različne oblike govorov; znali samozavestno nastopiti pred skupino ljudi in izpeljati govor;
znali nastopati v javnosti; znali argumentirati; znali voditi sestanek ali aktiv.
Predavatelji in teme:
• RETORIČNI KORAKI V GOVORU - Barbara Alič
1P
• ZGRADBA IN VRSTE GOVOROV - Barbara Alič
2P
• PRIPRAVLJENI IN IMPROVIZIRANI GOVOR - Barbara Alič
1 P, 3 V
• PREZENTACIJA - Barbara Alič
1P
• PRIPRAVA IN IZVEDBA GOVOROV - Barbara Alič
1 P, 5 V
• MISELNI VZORCI - Barbara Alič
1P
• ARGUMENTACIJA - VRSTE ARGUMENTACIJE IN POMEN - Barbara Alič
1 P, 2 V
Obveznosti: Priprava in izveda govorov na seminarju.
Reference: Seminar smo že izvajali v vrtcu Črnuče. Št. izpeljav: 3. Ciljna skupina: vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu.
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: Spletna stran ponudnika: www.glottanova.si.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.02. Retorika v vrtcu, vzgojitelj javni govorec.

RETORIKA V VRTCU - VZGOJITELJ JAVNI GOVOREC
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo spoznali in se usposabljali: kako na učinkovit način odpraviti tremo, zadrego, nelagodje, odpor do
nastopa; kako prepričati sogovornika s težo argumentov; kako postati dober moderator in sogovornik na prireditvah v zavodu in
izven; kako učinkovito voditi oddelčno oz. razredno konferenco do jasnih in koristnih sklepov in kako pripraviti in voditi okroglo
mizo, debato, razgovor.
Predavatelji in teme:
• Retorika, veščina javnega nastopanja. Kako premagati tremo, strah, razburjenje. Vaje za sproščanje. Samozavest
1P
govornika. - mag. Jurij Smerdelj
• Komunikacija VAKOG. Kako z nebesedno komunikacijo pridobimo pozornost poslušalcev. Priprava in izvedba
3D
enominutnega nastopa ter analiza. - mag. Jurij Smerdelj
• Priprava na javni nastop. Oblikovanje govornega sloga. Tehnika petih stavkov. Moč argumentov. Priprava pred
1 P, 3 D
starši, učiteljskim kolektivom. Izvedba pripravljenih govorov in razgovor ob posnetku. - mag. Jurij Smerdelj
• Kako pripravim scenografijo za debato. Izbira udeležencev in naloge moderatorja. Priprava za okroglo mizo, TV
1 P, 3 D
razgovor. Posnetek okrogle mize in analiza. - mag. Barbara Suša
• Vzgojitelj kot javni govorec, moderator na javnih prireditvah. Kako biti prepričljiv na sestankih, soočenjih. Tehnike
1 P, 3 D
vodenja pedagoške konference in moja vloga. Posnetek konference in analiza. - mag. Barbara Suša
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je bil do sedaj izveden za 6 seminarskih skupin v vrtcih.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Zidar T. (1996), Retorika, moč besed in argumentov, Gospodarski
vestnik, [Ljubljana]
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.02. Retorika v vrtcu, vzgojitelj javni govorec.

VZGOJITELJ JAVNI GOVOREC
ŠOLA RETORIKE D.O.O., Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13025
Št. točk: 1
Koordinator: Nina Jemec, ravnateljica ŠOLE RETORIKE;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spoznavanje osnov veščine govorjenja in nastopanja, ki omogočajo vzgojitelju suveren nastop tudi izven varnega zavetja
vrtca. Osvojiti veščino doživetega pripovedovanja in živahne govorice, osvojiti metodo, ki omogoča z glasom izraziti namero in
čustva, ki vplivajo na prepričljivost govorca. Osnovne vaje za naravno dihanje in glas pa omogočajo udeležencem, da z redno
vadbo očuvajo svoja govorila pred morebitnimi okvarami.
Predavatelji in teme:
• Osnove veščine učinkovitega nastopa - Zdravko Zupančič
3P
• Nastop pred poslušalstvom - Ana Aleksandra Zupančič
5N
• Interpretacija in sproščen nastop - Ana Aleksandra Zupančič
3N
• Oblikovanje glasu in govora - Barbara Žefran
3V
• Dihalne in sproščevalne vaje pred nastopom - Barbara Žefran
2V
Obveznosti: Poleg nastopov na seminarju udeleženci spišejo krajšo seminarsko nalogo.
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Reference: Podoben program Retorika I., smo izvajali v osnovnih in srednjih šolah, v mnogih vrtcih in drugih vzgojnovarstvenih
zavodih. Med našimi udeleženci je bilo preko 400 vzgojiteljev iz vrtcev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije o naših programih in delovanju ustanove si lahko ogledate na spletnem naslovu: www.solaretorike.si
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.01.02. Retorika v vrtcu, vzgojitelj javni govorec.

KOMUNIKACIJA IN RETORIKA PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU
VRTEC NOVA GORICA, Kidričeva 34/c, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 04003
Št. točk: 1
Koordinator: Aleksandra Klančič; Teja Pelicon Weber;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo ozavestili pomen dobre komunikacije v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. Seznanili se bodo z
metodami in smernicami za učinkovito pripravo in vodenje javnega govora oz. nastopa. Seznanili se bomo z metodami za
premagovanje treme in vajami za zmanjšanje stresa, kako ozavestiti in kontrolirati rdečo nit govora v samem sebi in v skupini
pred in med nastopom. Spoznajmo, kako razbrati potrebe in pričakovanja poslušalcev in nanje hitro in ustrezno reagirati.
Predavatelji in teme:
• Naloge govornika (vzpostavljanje stika z poslušalci, predstavitev sebe in motivacija poslušalcev, načela dobrega
3P
retoričnega nastopa) - Teja Pelicon
• Spoznavanje temperamentov in skupinska dinamika - Teja Pelicon
4 P,V,D
• Priprava na nastop - Teja Pelicon
1P
• Odpravljanje stresa pred nastopom. Pozitivne miselne predstave in njihova uporabnost - Metka Perkman, Blaž
3 P,D,V
Weber
• Jezik-kaj je to? Razgibalne, dihalne, govorne in vokalne vaje - Teja pelicon
3 P,V
• Faza frustracije v ustvarjalnostnem procesu (zakaj prihaja do treme in neugodja pred nastopom) - Teja Pelicon
2 P,V,D
Obveznosti: Program bo potekal s prepletanjem teoretičnih in praktičnih znanj.
Reference: Prof. pedagogike in glasbe. Vodila številne seminarje in delavnice s področja komunikacije, retorike, vokalne
tehnike za učitelje (21 po katalogu), dijake, gostince, kozmetike idr pri nas in tujini.
Cena: 298.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

SKRB ZA MOJ IN TVOJ GLAS - GOVOR
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 1
Koordinator: Ljudmila Likar;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Poučevanje v šoli in govorni nastop je posebna oblika javnega govora, ki zajema dobre govorne veščine ter zahteva
skrbno vsestransko pripravo. Pomembna ni le vsebina, pomembnejše in bolj sporočilne so različne zvočne in vidne prvine
govora. Spoznali in osvoji boste podporne tehnike za optimalno govorno - glasovno komunikacijo. Končni cilj je osvojiti tudi
osnovne principe glasovne higiene za vaše otroka in za vas.
Predavatelji in teme:
• Verbalni, neverbalni aspekt komunikacije - Dušanka Kosmač
1 P, 3 DV
• VAKOG zaznavni sistem - Dušanka Kosmač
1 P, 3 DV
• Prevencija glasovnih težav. Drža in položaj telesa - Dušanka Kosmač
1 PD
• Integralna izravnava napetosti med držo, dihanjem in govorom. Razgibanje vratu in ramenskega obroča. Vaje
3P
progresivne mišične relaksacije. - Dušanka Kosmač
• Dihalne tehnike, fiziološko, govorno dihanje, artikulacijske vaje. Fonacijske vaje, glasovno govorni izraz. 4 PD
Dušanka Kosmač
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Udeleženci naj na seminar prinesejo udobna športna oblačila in copate.
Reference: Program je bil v sistemu 4 leto in 3 x izveden za vzgojitelje, učitelje, defektologe in svetovalne delavce v vrtcih,
osnovnih šolah in zavodih
Cena: 212.669,00 SIT
Opombe: Rok prijave do 24.11.2004. Čas izpeljave 10.12.2004-11.12.2004
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

ZDRAV GLAS V PEDAGOŠKIH POKLICIH
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, VINARSKA 6, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 09002
Št. točk: 1
Koordinator: Marta Grobovšek viš.med.ses. ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Interdisciplinarni pristop h glasu ( foniatrični, logopedski in psihološki ); udeleženci se bodo skozi program seznanili z
nepravilno uporabo glasu v svojem poklicu, z ustrezno glasovno tehniko in nego glasu ter sproščanjem.
Predavatelji in teme:
• Osnovne značilnosti glasu, dihanje, nastava glasu in glasovna opora; zloraba in nega glasu;video posnetki in
8PDV
analiza - mag. Mladen Jeličič dipl.def.logoped
• Anatomija in fiziologija govornih organov; hripavost; zdravljenje motenj glasu - dr.Radejka Čuček Remic
4P
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dr.med.spec. ORL
• Sprostitev- teoretični in praktični del - Adela Pislak Bali univ.dipl.psih.
4PV
Obveznosti: Naslov seminarskih nalog in navodila bodo udeleženci dobili na seminarju.
Pogoji: Del programa se izvaja kot delavnica, zato število udeležencev za eno izvedbo naj ne bi preseglo 15 udeležencev.
Reference: Program je bil izveden10 krat. Ciljna skupina za izvajanje programa pa so učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji
v vrtcih, svetovalni delavci.
Cena: 250.000,00 SIT
Opombe:
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

POKLICNI GOVORNIKI IN GLAS
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 38
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Naučiti se dihalnih in glasovnih tehnik, veščin, s katerimi poklicni govorniki urijo svoj glas tako, da jim dobro in dolgo služi.
Predavatelji in teme:
• 1. Glas - učiteljev instrument: Glasilke-glas-govorjenje, Posledice nepravilnega govorjenja, Glas in stres - Karmen
2P
Šemrl
• 2. Skrb za glas: Pravilno dihanje, Ustrezna priprava na dolgotrajno govorjenje, Drugi napotki za varovanje glasu 1 P, 4 V
Karmen Šemrl
• 3. Glasovna estetika (ali kako zveni naš glas, kaj je lep in prijeten glas) - Karmen Šemrl
1D
Reference: Karmen Šemrl, univ. dipl. slov. za podjetje Glotta Nova vodi tečaje komunikacije in retorike, del katere je glas in
skrb zanj, in sicer za podjetja, odprte skupine ter učitelje.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Nataša Zupančič: Dih in govor: mala šola diha in govora. Ljubljana: Pravljično gledališče,
1995. Cicely Berry: Igralec in glas. Ljubljana: Pravljično gledališče, 1998.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE GLASOVNIH MOTENJ
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, KLINIKA ZA ORL IN CFK, ZALOŠKA 2, 1000 LJUBLJANA, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Petra Bavčar, univ.dipl.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznavanje s tvorbo glasu in govora, tehnikami pravilnega in sproščenega govora, motnjami glasu in govora ter
preprečevanjem in zdravljenjem teh, spoznavanje vloge stresa pri nastanku glasovnih težav in tehnik sproščanja.
Predavatelji in teme:
• Nastanek glasu. Glasovne motnje, vzroki, preprečevanje in zdravljenje. Prikaz primerov. - dr. Irena Hočevar
1 D; 4 P,
Boltežar
V
• Razvoj govora. razvoj izreke. Vpliv izreke na kvaliteto produkcije govora. Motnje izreke. Vloga logopeda pri
3 D; 4 P,
preprečevanju in zdravljenju govornih in glasovnih motenj. - Ana Jarc
V
• Stres in njegova vloga pri nastanku glasovnih motenj. Preprečevanje stresa. Vloga psihologa pri preprečevanju iin 1 D; 3 P,
zdravljenju glasovnih motenj. Tehnike sproščanja. - Petra Bavčar
V
Reference: Hočevar: Hripavost pri pedagoških delavcih. Didakta 1998; Novak: Psihološki vidiki funkcionalnih glasovnih motenj.
Didakta 1998; Hočevar, Jarc, Novak: Zakaj smo hripavi? Šolski razgledi 2003;
Cena: 230.000,00 SIT
Opombe: petra.bavcar@kclj.si Green ML. (2000). The voice and its disorders. London:Whurr pub.; Morrison et al (1994). The
management of voice disorders. San Diego: Singular publ. Group.;
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

UČITELJEV GLAS - GLAVNI PRIPOMOČEK PRI NJEGOVEM DELU
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Temeljni cilj je razvijati in negovati učiteljev govorni instrument. Udeleženci bodo spoznali in izvajali vaje za jasen, krepak
in zdrav glas v različnih vlogah učitelja: pri pouku, javnem nastopu, na okrogli mizi in na pedagoški konferenci. Spoznali bodo
preventivns ukrepe kako zaščitimo svoj glas.
Predavatelji in teme:
• Učiteljev glas kot sporočilo v komunikaciji in njegov pomen v razredu. Kako ohraniti dober glas. Govor in dihanje.
1 P, 3 D
Povezanost besed z miniko in gestiko. - mag. Jurij Smerdelj
• Vaje za razvoj govornih spodobnosti v različnih vlogah učitelja v razredu, na pedagoški konferenci, okrogli mizi.
6D
Posnetki in analiza. - mag. Barbara Suša
• Ustvarjalna uporaba glasu. Jakost glasu, Hitrost govorjenja, intonacija in barva glasu. Vloga premora. Govorni
1 P, 3 D
nastop in analiza. - mag. Jurij Smerdelj
• Priprava scenografije za debato. Kako biti z glasovnimi elementi prepričliv na sestankih, pedagoški konferenci. 2P
mag. Barbara Suša
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Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 19 kolektivov osnovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Literatura bo navedena v gradivu za seminar
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.02.01. Skrb za glas-glasovne obremenitve učiteljev v osnovni šoli.

NEGA GLASU IN KULTURA GOVORA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Neža Rojko, viš.pred. 01/7864-383 neza.rojko@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati metodo ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije, primerno nego in higieno glasu.
Predavatelji in teme:
• Dihanje in fonacija po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije - mag. Neža Rojko, viš.pred.
4D
• Artikulacija in govor po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije - mag. Neža Rojko, viš.pred.
4D
Reference:
Cena: 99.632,33 SIT
Opombe: Literatura: Coblenzer, Horst in Muhar, Franz: DIH IN GLAS (2003). Ljubljana: Univerza v Lj., Pef Lj.; Vikend seminar petek pop. in sobota dop.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.05.01. Retorika za učitelje v srednjih šolah.

RETORIKA ZA UČITELJE V SREDNJIH ŠOLAH
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 39
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelj v srednji šoli veliko in pogosto nastopa ? informira, motivira, prepričuje učence, sodelavce, starše, širšo javnost. Cilj
programa je prepričljiva sestava govora na različne teme in za različno občinstvo, uzaveščanje in razširjanje izvajanja govora ter
samozavesten in učinkovit nastop.
Predavatelji in teme:
• Osnovne značilnosti komunikacije in retorike (dvosmerna komunikacija, zaznavanje, vpliv možganov na kom. in
4 P, V, D
retoriko) - Karmen Šemrl
• Oblike govorov v srednji šoli (oblike, zgradba, učinkovita začetek in konec, moč besed, prepričevanja in
3 P, V, D
argumentov) - Karmen Šemrl
• Priprava na govor (retorični koraki, vadenje, odpravljanje nelagodja in napetosti) - Karmen Šemrl
2 P, V
• Javno nastopanje (izvajanje govora, s poudarkom na paraverbalni in neverbalni komunikaciji) - Karmen Šemrl
2 P, V
• Izvedba govora in analiza - Karmen Šemrl
4 N, N
• Pomen in uporabnost retoričnih veščin v srednji šoli - Karmen Šemrl
1D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in nastop na seminarju
Reference: Predavateljica retorike in javnega nastopanja (za podjetja, odprte skupine, študente in učitelje).
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Tatjana Zidar: Retorika: moč besed in argumentov. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.05.01. Retorika za učitelje v srednjih šolah.

RETORIKA - ORODJE ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič,prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci seminarja bodo ozavestili in izboljšali svoje komunikacijske spretnosti. Odkrili bodo prednosti, pomanjkljivosti
in vzroke najpogostejših napak, kar bo vplivalo na spremembe njihovega komunikacijskega vedenja v razredu.
Predavatelji in teme:
• 1. Predstavitev, prvi stik,analiza nastopa posameznika - mag.Tatjana Kadunc,prof. pedag. in sociologije kulture
3S
• 3. Trening spročenega in učinkovitega nastopa ( premagovanje treme,pozornost na vsebino, spremljanje stika
6S
sposlušalci,očesni kontakt in nebes. komunik.,analiza nastopa posameznikov) - mag. Tatjana Kadunc
• 2. Učinkovito pošiljanje razumljivih sporočil in sprejemanje povratnih informacij - mag.Tatjana Kadunc
3D
• 3.Trening za povečanje koncentracije- kako se osredotočiti na vsebino in poslušalce, kako ohraniti konc. in
2D
odstraniti moteče dejavnike - mag.Tatjaja Kadunc
• 4. Kako izboljšati svoj glas- pravilno dihanje, odpiranje glasu - mag. Tatjana Kadunc
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah na delavnici
Pogoji: Število udeležencev v skupini je zaradi individualnih nastopov omejeno
Reference: Komunikacijsko delavnico vodi profesorica, ki se je poklicno specializirala za poučevanje komunikacijskih veščin in
je s svojimi delavnicami prisotna kot trener v številnih podjetjih in šolah
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Delavnica je pripravljena kot dvodnevni trening, ki pa ga je možno izvesti tudi kot dva samostojna seminarja
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UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.05.01. Retorika za učitelje v srednjih šolah.

RETORIKA ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 1
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se usposabljajo za samozavestne govorce, ki znajo podajati svoje misli in znanje upoštevajoč besedne in
nebesedne elemente. Usposablajo se za aktivne udeležence okrogle mize, debate ali razprave, ki se pogovarjajo po načelih
demokratičnega pogovarjanja.
Predavatelji in teme:
• Kako obvladati strah pred izpostavitvijo in ga spremeniti v voljo do nastopa. Vaje za sproščanje in premagovanje
1P
treme. Samozavest govorca. - mag. Jurij Smerdelj
• Vzpostavljanje komunikacije. Vizualno vedenje, moč glasovnih elementov, čustveno zaznavanje poslušalcev. Moč
3D
govornih elementov. Nastop in analiza - mag. Jurij Smerdelj
• Učitelj, moderator na javnih prireditvah. Kako biti prepričljiv na sestankih soočenjih. Vodenje pedagoške
1 P, 3 D
konference in moja vloga na konferenci. Izvedba konference in analiza. - mag. Barbara Suša
• Nastop pred starši.Tehnika petih stavkov, kompromisna formula, formula problemske rešitve. Priprava in izvedba
1 P, 3 D
nastopa. - mag. Jurij Smerdelj
• Priprave za okroglo mizo. Scenografija za debato. Izbira udeležencev. Naloge moderatorja. Izvedba okrogle mize
1 P, 3 D
in analiza - mag. Barbara Suša
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 5 kolektivov srednjih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Literatura bo navedena v delovnem gradivu.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.05.01. Retorika za učitelje v srednjih šolah.

SREDNJEŠOLSKI UČITELJ JAVNI GOVOREC
ŠOLA RETORIKE D.O.O., Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13025
Št. točk: 1
Koordinator: Nina Jemec, ravnateljica ŠOLE RTORIKE.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Pridobivanje izkušenj v najrazličnejših govornih situacijah, ki omogočijo srednješolskemu učitelju suveren nastop s katerim
si pridobi verodostojnost pri zahtevnem dijaškem poslušalstvu. Z učinkovito pripravo napraviti vsebino zanimivo in jo s
sproščenim in prepričljivim nastopom predstaviti na izviren in razumljiv način. Uporabiti učinkovite metode za preprečevanje in
reševanje konfliktnih situacij.
Predavatelji in teme:
• Osnove veščine učinkovitega nastopa - Zdravko Zupančič
3P
• Umetnost poslušanja in spretnost v dialogu - Ana Aleksandra Zupančič
2N
• Odgovarjanje na neprijetna vprašanja - Ana Aleksandra Zupančič
2N
• Sestava govora in priprava na nastop - Zdravko Zupančič
4V
• Nastopi pred poslušalstvom - Ana Aleksandra Zupančič
5N
Obveznosti: Poleg nastopov na seminarju udeleženec spiše krajšo seminarsko nalogo.
Pogoji: Dodatne informacije o naših programih in delovanju ustanove so dostopne na spletnem naslovu: www.sola-retorike.si
Reference: Podoben rogram Retorika II izvaja ŠOLA RETORIKE uspešno že 8 let. Program je izpopolnjen, upoštevane so
izkušnje in potrebe udeležencev, ki so obiskali naše seminarje.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.06.01. Retorika za učitelje v višjih strokovnih šolah (po vsebinah nevrolingvističnega
programiranja).

RETORIKA ZA UČITELJE V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH Z UPORABO METODE NLP
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel. 01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Glavni cilj programa je opredeliti svoje govorne posebnosti in sposobnosti, spoznati, kako uspešni smo lahko s pomočjo
besed in odkriti način, kako zadovoljiti poslušalce.
Predavatelji in teme:
• Pet retoričnih korakov do uspeha - Tončka Godina
2 D,N
• Možgani in komunikacija - Tončka Godina
2 D,N
• Kako ravnati z različnimi tipi poslušalcev, vprašanji in ugovori - Tončka Godina
2 D,N
• Pomen besedne in nebesedne komunikacije - Tončka Godina
2 D,N
Reference: Izvajalka že vrsto let uspešno izvaja programe retorike za učitelje v šolah in drugih izobraževalnih organizacijah.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.06.01. Retorika za učitelje v višjih strokovnih šolah (po vsebinah nevrolingvističnega
programiranja).
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NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE V RETORIKI ZA UČITELJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Učitelj v srednji šoli veliko in pogosto nastopa: informira, motivira, prepričuje študente, sodelavce, širšo javnost. Cilj
programa je na osnovi temeljnih spoznanj nevrolingvističnega programiranja prepričljiva sestava govora na različne teme in za
različno občinstvo, uzaveščanje in razširjanje izvajanja govora ter samozavesten in učinkovit nastop.
Predavatelji in teme:
• Osnove NLP-ja v retoriki: Komunikacijski model, Ravni komunikacije, Možgani in komunikacija, Zaznavni sistemi
4 P, V, D
VAKOG - Karmen Šemrl
• Zgradba govora: Členjenje, Sistem za posredovanje informacij 4-MAT, Argumentacija, Meta jezik, Pozitivni jezik 4 P, V, D
Karmen Šemrl
• Priprava na nastop: Iskanje notranjih virov, Odpravljanje nelagodja in napetosti, Mentalni trening - Karmen Šemrl
2 P, V
• Izvedba nastopa: Kalibriranje in spremljanje publike, vzpostavljanje dobrega stika, vodenje, Sidranje publike in
4 P, V, N
vsebine - Karmen Šemrl
• Trening samozavesti, iznajdljivosti in karizmatičnosti - Karmen Šemrl
1D
• Uporabnost retoričnih veščin v višjih strokovnih šolah - Karmen Šemrl
1 P, D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in nastop na delavnici.
Reference: Predavateljica retorike in javnega nastopanja (za podjetja, odprte skupine, študente in učitelje).
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

USPEŠNO NASTOPANJE IN PREZENTACIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail: zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci se bodo na delavnici seznanili s tem, kako svoje predavanje pripraviti tako, da bo doseglo vse tipe
poslušalcev. Spoznali bodo različna prezentatorska sredstva in orodja ter njihove pozitivne in negativne strani. Seznanili se
bodo s tem, kako ravnati s težavnimi udeleženci in kako podati dobro povratno sporočilo.
Predavatelji in teme:
• Kaj so to miselni modeli in kako jih ustvarjamo? - Mirjam Dominko
1D
• Kako prilagodimo svojo prezentacijo, da bo dosegla vse naše udeležence? - Mirjam Dominko
2D
• Nekaj koristnih napotkov za vizualiziranje - Mirjam Dominko
1D
• - Mirjam Dominko
1D
• Logika dobre predstavitve - Mirjam Dominko
2D
• Kako smiselno urediti in uporabljati prostor - Mirjam Dominko
1D
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

USPEŠNO NASTOPANJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 41
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Povečevanje uspešnosti nastopanja v javnosti, premagovanja nelagodja in strahu pred nastopanjem, pravilna uporaba
glasu, animirano predavanje in upoštevanje principov nastopanja, ki dvigujejo raven kvalitete nastopa.
Predavatelji in teme:
• Prezentacija metode dela in predmeta obravnave - Metka Lebar
4 P,V
• Priprava na nastop - Metka Lebar
4 D,N
• Principi uspešnega nastopanja - Metka Lebar
4 D,N
• Problemi posameznikov pri nastopanju in kako se z njimi soočiti in jih odpraviti - Metka Lebar
4 D,N
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

PRIPRAVITE USPEŠNO PREDSTAVITEV
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 14008
Koordinator: ErnaTadič,prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
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Cilji: Pripraviti uspešno- prepričljivo, argumentirano in sproščeno predstavitev - predavanje, je želja vsakega predavatelja, ki se
zaveda moči povedane besede in moči nebesednega sporočanja. Na delavnici bodo udeleženci skozi vaje lahko spoznali
prednosti in pomanjkljivosti svojega načina nastopanja in na osnovi individualne analize dobili priporočila za izboljšanje nastopa.
Predavatelji in teme:
• 1. Moč besednega sporočanja - prvi stik, predstavitev, eno in dvosmerna komunikacija, pošiljanje in sprejemanje
sporočil, napake pri tem, povratna informacija, vživljanje v poslušalčevo razmišljanje - mag.Tatjana Kadunc,,
4D
prof.pedeg. in sociologije kulture
• 2.Moč nebesednega sporočanja- obvladovanje treme, govorica telesa, očesni stik s poslušalci, glas in skrb za
4D
glas, koncentracija in negiranje motečih faktorjev, analiza osebnega nastopa - mag. Tatjana Kadunc
• 2. Načrt za sproščeno in učinkovito nastopanje -kako prepričljivo povemo vsebino,poudarjanje pomembnosti
2D
povedanega, spremljanje odziva pri poslušalcih - mag. Tatjana Kadunc
• 3. Nastop udeležencev, analiza nastopa posameznikov, refleksija nastopa pri poslušalcih - mag.Tatjana Kadunc
6S
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah na delavnici
Pogoji: Število udeležencev je zaradi individualni obravnav nastopov omejeno- dogovor z naročnikom
Reference: Komunikacijski trening vodi profesorica, ki se je poklicno specializirala za poučevanje in treninge komunikacijskih
veščin in je s svojimi delavnicami prisotna v številnih podjetjih in šolah
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dvodnevni trening je namenjen udeležencem, ki so pripravljeni na aktivno sodelovanje . Na delavnici ne bodo dobili
napisanih receptov, ampak predvsem individualno refleksijo in priporočila za nastop
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

DOBRA KOMUNIKACIJA - POGOJ ZA USPEŠNO DELO
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 7
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci bodo pridobivali spretnosti za učinkovitejše učenje in posredovanje informacij (poučevanje) ter idej. Ovrednotili
bodo pomen motiviranje sebe in udeležencev izobraževanja ter učinkovite komunikacije v delovnem okolju. Razumeli bodo
pomen verbalne in neverbalne komunikacije pri sebi in udeležencih izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Osnovni elementi komuniciranja; načini komuniciranja; interaktivni model komunikacije - mag. Iris Ucman
2P
• Komunikacija VAKOG; zaznavni sistemi - mag. Iris Ucman
3 D, V
• Pomen dobre priprave na predstavitev - mag. Iris Ucman
3 P, D
• Komunikacijski model uspešne prezentacije (zgradba predavanja, predstavitve - tehnika 4 MAT) - mag. Iris
3 D,V
Ucman
• Učinkovita uporaba pripomočkov - mag. Iris Ucman
2 V, P
• Kako ravnati s težavnimi udeleženci - mag. Iris Ucman
3 D, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnicah
Pogoji: /
Reference: Predavateljica ima bogate izkušnje z izvajanjem delavnic za različne ciljne skupine.
Cena: 294.000,00 SIT
Opombe: Vsebina programa je okvirna. Pri izvedbi upoštevamo potrebe in interes udeležencev.
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

UČINKOVITO PREDAVANJE
ŠOLA RETORIKE D.O.O., Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13025
Št. točk: 1
Koordinator: Nina Jemec, ravnateljica ŠOLE RETORIKE;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Z učinkovito pripravo vsebino spremeniti v zanimivo pripovedovanje, ki pritegne poslušalca. Predvideti in se pripraviti na
razlike v andragoškem procesu, kjer avtoritativen pristop zamenja učinkovita in pestra predstavitev vsebin, s katero si
predavatelj pridobi verodostojnost. Vzbuditi zanimanje in vzpostaviti dialog, ki omogoči izmenjavo izkušenj in motivira
poslušalstvo. Osvojiti veščino učinkovite uporabe pomagal.
Predavatelji in teme:
• Osnove veščine učinkovitega nastopa - Zdravko Zupančič
3P
• Nastop in uporaba pomagal - Klemen Belhar
5N
• Priprava na nastop - Klemen Belhar
3V
• Nastopi pred poslušalstvom - Ana Aleksandra Zupančič
5N
Obveznosti: Poleg nastopov na seminarju udeleženci sestavijo krajšo seminarsko nalogo.
Reference: ŠOLA RETORIKE je v 11 letih delovanja izobraževala udeležence, ki so predavatelji odrasli publiki na fakultetah,
raziskovalnih inštitutih in v podjetjih. Tako je program plod večletnih izkušenj.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije o naših programih in delovanju ustanove si lahko ogledate na splatnem naslovu: www.solaretorike.si
UZB / 09 Skrb za glas in retorika / 09.07.01. Veščine nastopanja in prezentacije v izobraževanju odraslih.

TRENING JAVNEGA NASTOPANJA IN PREZENTACIJE (PPP:PUBLIC AND PERSONAL PRESENTATION)
ZAVOD G.G.A.V.,LJ, Hubadova 8, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 1
Št. izvajalca: 12020
Št. točk: 1
Koordinator: KAJA TOROŠ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: VEDNO IN POVSOD SPROŠČEN IN UČINKOVIT JAVNI NASTOP TER ODLIČNA PREZENTACIJA. Univerzalnih
napotkov v zvezi s tem preprosto ni. Zato trening, kjer vsak posameznik pod strokovnim vodstvom oblikuje SVOJ način
posredovanja vsebine. Tako pritegne in obdrži zanimanje, vsebino posreduje osredotočeno in brez napetosti in strahov.
Teme:1.Osebna predpriprava z uporabo igralskih in suportivnih tehnik(govorna, dihalna in vokalna) 2.Govorni, miselni ter
vedenjski obrazci 3.Nastopi,analiza 4. Supervizija
Predavatelji in teme:
• Tehnike za osebno predpripravo na nastop - univ. dipl.igralka Alenka Vidrih
8V
• individualna obdelava, praktični primeri - univ.dipl.igralka Alenka Vidrih
4 N, S
• uskladitev govornih, miselnih in vedenjskih obrazcev - univ.dipl.igralka Alenka Vidrih
4 V, ED
Reference: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, MOL, JSKD, PRISTOP d.d.,GV Izobraževanje d.d., Socius d.d. ter poleg
izobraževalnih, medijskih in gospodarskih družb številni posamezniki
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: dodatne informacije na kajatoros@hotmail.com
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

KOMUNIKACIJA S STARŠI OTROK, KI SO VKLJUČENI V VRTEC (NAČIN SPOROČANJA MANJ PRIJETNIH
SPOROČIL )
AWTS D.O.O., Ulica Nadgoriških Borcev 32, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13029
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gregor Vodopivec AWTS d.o.o. Ulica Nadgoriških borcev 32 1231 Lj-črnuče tel.: 041 897-005 fax.: 01 56 15 205
email: krneki@gajba.net;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: usposobiti strokovne delavke in delavce v vrtcu za uporabo primernih načinov sporočanja manj prijetnih sporočil staršem.
Predavatelji in teme:
• Načini sporočanja manj prijetnih sporočil z uporabo jaz-sporočil (1P+ 1V), aktivnega poslušanja (1P+ 2V),
4P + 4V
parafraziranja (1P+1V) in upoštevanje osnov poslovnega bontona (1P). - Doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Obveznosti: Aktivno delo udeležencev za seminarju.
Pogoji: vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice
Reference: Reference: Doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec ima kot nosilka večletne izkušnje pri izvajanju delavnic in seminarjev
s podobno tematiko.
Cena: 140.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Lepičnik Vodopivec, J. (1996). Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Ljubljana: MiSCh.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

KOMUNIKACIJA TAKO ENOSTAVEN IN KOMPLICIRAN PROCES
DIETIKA D.O.O., KVEDROVA CESTA 003, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13009
Koordinator: Ivana Jankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Usposobiti vzgojiteljice za kvalitetne razgovore s starši,ki vodijov komplementarno sodelovanje.
Predavatelji in teme:
• Komunikacijski procesi, potrebe staršev, vzgojiteljic, otrok, sodobnejše oblike v komunikaciji, razgovori ob
posebnih problemih, krizni sestanek. - Marja Strojin, univ.dipl.psiholog
Obveznosti: sodelovanje na predavanjih in delavnicah
Pogoji: sodelovanje na predavanjih in delavnicah
Reference: Podjetje in avtorica izvedeta letno več seminarjev za starše, zbore učiteljev in vzgojiteljev
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: www.dietika.si, dietika@siol.net

Št. točk: 0,5

2P,6D

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

KOMUNIKACIJA S STARŠI OTROK, KI SO VKLJUČENI V VRTEC (NAČIN SPOROČANJA MANJ PRIJETNIH
SPOROČIL)
INVEL, D.O.O., TRG MLADOSTI 6, 3320 Velenje
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 13032
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Selma Filipančič Jenko, MBA;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vzgojitelji se vedno bolj zavedajo pomembnosti odnosa s starši otrok. Dober odnos je v prvi vrsti odvisen od vzgojitelja. S
komunikacijo bodo vzgojitelji uresničili cilj boljšega medsebojnega odnosa. Kakovost odnosa je odvisna od kakovosti
komunikacije. Na seminarju si bod udeleženci pridobili znanje in veščine kako in na kakšen način komunicirati s starši otrok, ki
so vključeni v vrtec.
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Predavatelji in teme:
• 1 Komunikacija (opredelitev pojmov, oblike komuniciranja, množična medsebojna komunikacija, ne-/verbalna
2P+1N
komunikacija, sporazumevalne dejavnost, ne-/udobna komunikacija, pogovor) - mag. Selma Filipančič Jenko,
MBA, Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 2 Pogoji za uspešno komunikacijo (učinkovito pošiljanje sporočil;učinkovito poslušanje;povratne
informacije;medsebojni odnosi;proces razvoja medsebojnih odnosov in komunikacije;medsebojne spretnosti.. 1P+2V
mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 3 Komunikacija s starši - vzgojitelji (individualni pogovori, sporočanje manj prijetnih sporočil, pogoji za dobro
1P+1N
komunikacijo, pošiljanje sporočil, starši sprašujejo vzgojitelje) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
Praprotnik, dipl.upr.org.
Obveznosti: nastopi
Pogoji: /
Reference: Pot do uspešne komunikacije; Uspešna komunikacija - uspeh zagotovljen; Pomen komunikacije za uspešno
življenje;... čez 160 izvedb na temo komunikacija; ciljna skupina: mladi, odrasli, starejši;
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: selma.filipancic@invel.si; http://www.invel.si; tel.: 03/587 40 42; tel./fax: 03/586 89 98; Literatura: Študijsko
gradivo prejmejo udeleženci na seminarju
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

STARŠI - NAŠI SODELAVCI
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 0,5
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Po seminarju bodo vzgojitelji s pomočjo vaj in delavnic poznali pričakovanja strašev otrok in svoja pričakovnja; poznali
nevarnosti, ki razgovor lahko vodijo v oddaljevanje odnosa s starši; uporabljali spretnosti učenja iz izkušenj iz konfliktnih situacij;
znali z upoštevanjem preprostih pravil pri razgovoru s straši ohraniti dober odnos in preprečiti konflikte.
Predavatelji in teme:
• Pričakovanja staršev do vzgojiteljev povezana z otrokom - Milena Kejžar
1 P, V
• Pričakovanja vzgojiteljev do staršev - Milena Kejžar
1 P, V
• Ustvarjanje pogojev za vodenje učinkovitega razgovora - Milena Kejžar
1 P,D
• Nevarnosti, ki lahko razgovor vodijo v oddaljevanje odnosa s starši - Milena Kejžar
1 P, V
• Tehnika vodenja uspešnega razgovora s starši ob sporočanju manj prijetnih sporočil - Milena Kejžar
2 P,D
• Uporaba tehnike na konkretnih primerih s pomočjo igre vlog - Milena Kejžar
1D
• Preprosta pravila, ki jih upoštevamo pri razgovoru s starši, da ohranjamo dober odnos in preprečimo konflikte 1P
Milena Kejžar
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program v taki obliki še ni bil izveden, nekaj tem je bilo izvajanih v 3. delu seminarja Omogočimo otroku odg.
vedenje. Glavna vsebina je bila reševanje konfliktov in uspešna komunikacija s starši.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Thomas Gordon: Reševanje konfliktov. Dr. William Glasser: Teorija izbire. Dodatne informacije
na www.much.si ali na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

SPRETNOSTI KOMUNICIRANJA S STARŠI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 38
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati oblike uspešnega komuniciranja s starši; spoznati pomen vključevanja staršev v spremljanje in načrtovanje
otrokovega razvoja;
Predavatelji in teme:
• Spretnosti komuniciranja s starši - mag. Jelena Vidmar
2P,D
• Strategije konstruktivističnega poslušanja in sporočanja - mag. Jelena Vidmar
3P,D
• Aktivna participacija staršev pri spremljanju otrokovega razvoja - Fanika Balič
3P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

KOMUNIKACIJA S STARŠI OTROK, KI SO VKLJUČENI V VRTEC
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 02005
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Koordinator: mag. Andreja Trtnik Herlec T: 04 2362 260, F: 04 2362 261 E: andreja.herlec@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci bodo spoznali komunikacijo kot proces in kot odnos, tipične ovire pri besednem komuniciranju, nebesedno
komuniciranje, vodenje sestankov, javno nastopanje, obveščanje staršev, itd. Predstavili bomo različne načine komuniciranje,
preprečevanje in odpravljenje ovir v komunikaciji. Udeleženci bodo aktivno sodelovali v delavnici vživljanja v vlogo staršev in v
delavnici nebesednega komuniciranja. Pripravili bodo osebni akcijski načrt: Jaz kot profesionalni komunikator.
Predavatelji in teme:
• Komunikacija kot proces in odnos - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Komunikacija s starši otrok - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Besedno in nebesedno komuniciranje - Predavatelji šR in zunani sodelavci
2PV
• Preprečevanje in odpravljanje ovir v komunikaciji - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
Obveznosti: Sodelovanje v delavnicah in priprava osebnega akcijskega načrta
Reference: Sorodne programe smo že izvajali (nad 10 ponovitev). Prilagajamo jih tudi za delavce v glasbenih šolah, srednjih
šolaah, dijaških domovih, zavodih za usposabljanje in OŠpp
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

UČINKOVIT PRISTOP K STARŠEM OTROK S TEŽAVAMI IN INTEGRIRANIH V SKUPINE
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, VREM d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Prepoznati vzgojno problematiko, naučiti se preprečevati in razreševati vedenjske in čustvene težave in to znati sporočati
staršem na \\\\\\\"njim sprejemljiv način\\\\\\\", zamenjati trdo komunikacijo z mehko, vzpostaviti pretok informacij, ki bo
obojestransko zadovoljiv, izboljšati komunikacijo z boljšim poznavanjem strategij, tehnik in metod pristopov k otrokom in
njihovim staršem, kaj storiti, če ne moremo vzpostaviti stika s starši otrok s težavami; delo s starši otrok, ki so integrirani.
Predavatelji in teme:
• lepa beseda pravo mesto najde, - mag. Darija Žgavc
2, D
• kako začeti pogovor, - Rajmund Jug
2, D
• čustveno opismenjevanje v odnosih, - mag. Darija Žgavc
2, D
• iskrenost v odnosu, - mag. Darija Žgavc
2, D
• izmenjava energij, - Rajmund Jug
2, D
• mehka, trda komunikacija, - mag. Darija Žgavc
2, V
• aktivno, pasivno poslušanje, - mag. Darija Žgavc
2, P
• vzgojni modeli, ki vodijo v prijetne in manj prijetne rezultate v vzgoji. - mag. Darija Žgavc
2, P
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov in projektov na državni in mednarodni ravni.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

KAKO KONSTRUKTIVNO KOMUNICIRATI S STARŠI
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Razviti spretnosti konstruktivne komunikacije s starši otrok, ki so vključeni v vrtec, upoštevajoč težave, ki se pri tem
pojavljajo in se izuriti v konstruktivnem posredovanju manj prijetnih sporočil.
Predavatelji in teme:
• Komunikacija s starši in pogoste težave pri njej - Marko Iršič
1P
• Možnosti, ki jih ima vzgojitelj na razpolago za komunikacijo s starši - Marko Iršič
1D
• Sporočanje manj prijetnih sporočil - Marko Iršič
1 P, V
• Kadar starši nočejo slišati - Marko Iršič
1 P, V
• Kako obvladati defenzivno ali napadalno reakcijo staršev - Marko Iršič
2 P, V
• Kako komunicirati s starši, ki ne upoštevajo avtonomije vrtca - Marko Iršič
1 P, V
• Razreševanje konfliktov s starši - Marko Iršič
1 P, V
Reference: Programi s tega tematskega sklopa so že bili izvajani 5x (voditelji skavtskih skupin)
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
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sporočil).

VEŠČINE IN STRATEGIJE DOBRE KOMUNIKACIJE S STARŠI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Milenka Uhelj Oštir, ZRSŠ, Cankarjeva 5, Koper, tel.: 05 6271 646, Milenka.uhelj@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Usposabljanje za uspešno komunikacijo s starši. Preko izkustvenega dela in spoznavanja teorije bodo strokovne-i
delavke-ci utrjevali in pridobivali veščine za ugodno komunikacijo s starši otrok, vključenih v vrtec in za spoprijemanje s
stresnimi in obremenilnimi situacijami poklicnega in medosebnega področja.
Predavatelji in teme:
• Kako se pripravimo na pogovor s starši - Milenka Uhelj Oštir, Urška Stritar
8 P, D
• Strategije dobre komunikacije s starši - Nerina Battelli Bonassin
8 P, D
Reference: Izpeljan je bil seminar SODELOVANJE S STARŠI V VRTCIH.
Cena: 173.461,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.01.01. Komunikacija s starši otrok, ki so vključeni v vrtec (način sporočanja manj prijetnih
sporočil).

ZA DOBRO KOMUMIKACIJO JE POTREBNO VZPOSTAVITI DOBER MEDOSEBNI ODNOS
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Vzpostavitev dobrega medosebnega odnosa med starši in z vzgojitelji. Seznanitev z možnostmi dobre komunikacije.
Verbalna in neverbalna komunikacija. Za manj prijetna sporočila je potrebna dobra strokovna priprava
Predavatelji in teme:
• Za dober medosebni odnos se je potrebno potruditi - dr. Zdenka Zalokar Divjak
8 P, V
• Oblike in načini dobre in slabe komunikacije - dr. Zdenka Zalokar Divjak
8 P, V
Obveznosti: Seminarska naloga: Praktični primeri dobre in slabe komunikacije med vzgojiteljem in staršem
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA KOMUNIKACIJA
A.A. INSERCO, SVETOVALNA DRUŽBA D.O.O., CELOVŠKA 25, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13028
Št. točk: 1
Koordinator: AZRA KRISTANČIČ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati značilnosti informativno konceptualnega, čustvenega in vedenjskega komuniciranja. Odprta vs. zaprte
komunikacije, komunikacija in vzajemno zaupanje. Vloge v komunikaciji, reševanje konfliktov, pogajanje in odločanje.
Predavatelji in teme:
• komunikacija - AZRA KRISTANČIČ
P
• KOMUNIKACIJA - ANKA OSTERMAN
P
Obveznosti: Udeleženci morajo izdelati seminarsko nalogo po dogovoru.
Reference: Program se je že izvajal v petletnem obdobju stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA KOMUNIKACIJA, OSNOVE in ELEMENTI SVETOVALNE
KOMUNIKACIJE - Azra Kristančič et al. Ljubljana 1998, 1999, A.A. Inserco Svetovalna družba.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

MIDVA, NE PA TI ALI JAZ (INDIVIDUALNI RAZGOVOR)
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj programa je razvijanje tehnik učinkovitega svetovanja učencu - kako voditi individualni razgovor med učiteljem in
učencem. Seminar je praktično naravnan, obravnavajo se problemi, ki jih izpostavijo udeleženci.
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje tehnik svetovalnega pogovora z učencem - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P, 4V
evropsko diplomo
• Svetovanje in vodenje razgovora: kako razviti svetovalno ozračje, odnos, vzajemnost in enakopravnost med
2P, 4V
učiteljem in učencem - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Svetovanje v paru, svetovanje zaradi tretje osebe, tehnika poslušanja - Herman Vernik, prof.defektologije,
1P, 3V
psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
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Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

INDIVIDUALNI RAZGOVORI Z UČENCI V OSNOVNI ŠOLI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 42
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali, kako ustvarimo dober stik z učencem in kako vodimo razgovor v smeri konstruktivnega
rezultata. Predstavljene jim bodo pasti takega pogovora kot tudi nekaj komunikacijskih spretnosti, ki so jim lahko v pomoč.
Predavatelji in teme:
• - Vzpostavljanje dobrega stika in zavezništva z učencem - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• - Notranja stanja,ki so nam v pomoč pri individualnem razgovoru - Saša Klemenčič
2 P, V
• - Zaznavni položaji - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Aktivno poslušanje - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Postavljanje učinkovitih vprašanj - Saša Klemenčič
2 P,V
• - Povratna informacija - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Definiranje cilja (SMART) - Saša Klemenčič
1 P,D,V
• - Coaching koncepti - Saša Klemenčič
1 P, V
• - Etika v svetovanju - Saša Klemenčič
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba v komunikacijskih treningih in vajah
Reference: Predavateljca že tri leta vodi seminarje s podobno tematiko za učiteljske zbore in starše.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

KAKO SE POGOVARJAMO Z OTROKI
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32, e-naslov: info@insti-tok.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učitelji so pogosto začudeni, da nekateri otroci kljub posledicam vztrajajo pri negativnem vedenju. Strokovnjaki menijo, da
učenci pogosto ne vedo, kako naj v določenih okoliščinah reagirajo, ker ne poznajo drugačnih rešitev. Udeleženci bodo spoznali
postopek vodenja razgovorov z otroki, ki ga lahko uporabljajo pri individualnih razgovorih, v manjši skupini ali s celim razredom.
Tehnika je primerna kot preventivni razgovor o težavah, v katerih se otroci znajdejo, kot odziv na moteče vedenje.
Predavatelji in teme:
• Kako učence učimo reševanja težav - dr. Branka Jurišič
1P1D
• Kako se pogovarjamo z otroki - dr. Branka Jurišič
1P1D
• Kako otroku pomagamo poiskati boljšo rešitev - dr. Branka Jurišič
1P1D
• Učenje novih načinov razmišljanja - dr. Branka Jurišič
1P1D
Reference: Ponujeni program je novost v tem šolskem letu; izvaja ga strokovnjakinja in avtorica številnih knjig in publikacij s
tega področja.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

KOMUNIKACIJA Z UČENCI V OSNOVNI ŠOLI (INDIVIDUALNI RAZGOVORI)
INVEL, D.O.O., TRG MLADOSTI 6, 3320 Velenje
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13032
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Selma Filipančič Jenko, MBA ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Dober odnos med učiteljem in učencem je osnova za uspešno delo pri poučevanju v osnovni šoli. S seminarjem bodo
udeleženci pridobili teoretične informacije o komunikaciji, samem odnosu in modelu učinkovitega odnosa med učiteljem in
učencem ter kako ravnati kadar pride do konflikta. Preko lastne aktivnosti (nastopi) bodo pridobili potrebna znanja in izkušnje ter
s tem izboljšali svojo komunikacijo.
Predavatelji in teme:
• 1. Komunikacija (pojem, ne/-verbalna, značilnosti, zavore, učinkovita komunikacija) - mag. Selma Filipančič
1P+1N
Jenko, MBA, Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 3. Razredna interakcija (pojem, opazovanje razredne interakcije, in/-direkten učitelj) - mag. Selma Filipančič
1P
Jenko, MBA, Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 5. Kako ravnati kadar pride do konflikta med učitejem in učencem? - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
1V
Praprotnik, dipl.upr.org.
• 6. Uspešni in dobri učitelji - učitelj kakršnega si želijo učenci - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
1P
Praprotnik, dipl.upr.org.
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• 4. Komunikacija med učiteljem in učencem (empatija, značilnosti empatičnega učitelja, prisotnosti čustev v
odnosu, nedisciplinirani in neprilagojeni učenci, zaupanje, aktivno poslušanje) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, 1 P + 1 N
Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 2. Medsebojni odnosi (delitev, osebni in profesionalno-družbeni odnosi, ne/-posrednen odnos) - mag. Selma
1P
Filipančič Jenko, MBA, Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
Obveznosti: nastopi in vaje
Pogoji: /
Reference: Pot do uspešne komunikacije; Uspešna komunikacija - uspeh zagotovljen; Pomen komunikacije za uspešno
življenje;... čez 160 izvedb na temo komunikacija; ciljna skupina: mladi, odrasli, starejši;
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: selma.filipancic@invel.si; http://www.invel.si; tel.: 03/587 40 42, tel/fax.: 03/586 89 98; Literatura: Študijsko
gradivo prejmejo udeleženci na seminarju
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

VZPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI IN SAMOZAVESTI PRI UČENCIH
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, GOZDARSKA POT 11, 2390 Ravne na Koroškem
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 05002
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Vesna Lujinović;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - udeleženci se naučijo kako ostati motivirani in samozavestni; - usposobijo se za hitrejše prepoznavanje lastnih
vedenjskih vzorcev, vrednostnih sistemov s ciljem prepoznavanja in razumevanja le-teh pri učencih, dijakih, starših in
sodelavcih; - znajo obvladati osebnostne konflikte in krize; - znajo biti učinkoviti pri učencih, vspodbujajo samostojnost in krepijo
samozavest;
Predavatelji in teme:
• Opredelitev samozavesti in pravila za izgradnjo samozavesti. - Erika Sonjak svetnik
4P
• Aktivno poslušanje in odzivanje. - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
4V
• Sprejemanje drugačnosti. - Mag. Vesna Lujinović
4D
• Vpliv prepričanj na oblikovanje osebnosti in preoblikovanje prepričanj. - Erika Sonjak svetnik
2P,2V
Obveznosti: seminarska naloga
Reference: seminar se je že izvajal 4x in bil visoko ocenjen s strani udeležencev;
Cena: 270.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

KOMUNIKACIJA V RAZREDU
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se naučijo prepoznavati različne tipe učencev in temu prilagoditi komunikacijo. Spoznajo socialne in druge igre
za izboljševanje komunikacijskih sposobnosti otrok in učiteljev.
Predavatelji in teme:
• Proces komunikacije. Oblike medosebne komunikacije. - Leonida Novak, prof.
2P
• Verbalna in neverbalna komunikacija. - Leonida Novak, prof.
2D
• Poslušanje kot del komunikacije. Povratna informacija. - Leonida Novak, prof.
2D
• Socialne igre za izboljšanje komunikacije v razredu. Akcijsko raziskovanje komuniciranja z otroki. - Leonida
2 P, D
Novak, prof.
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program s sorodno vsebino je bil izveden za dva šolska kolektiva.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Peace, A. (1997): Govorica telesa. Ljubljana. Mladinska knjiga
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

ODNOSI IN KOMUNIKACIJA MED UČENCI IN UČITELJEM
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Anica Uranjek, spec.klin.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Senzibiliziranje učiteljev za probleme v odnosih do učencev in med učenci. Seznanjanje s problemi v komunikaciji in z
neustreznimi oblikami komunikacije.
Predavatelji in teme:
• Primeri destruktivne komunikacije ali napak pri komuniciranju - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
5D
• Odnos med učiteljem in učencem. Kako ustvariti pozitivne odnose - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
6D
• Pravila konstruktivne komunikacije - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
5D
Obveznosti: Prikaz praktičnih primerov konstruktivne komunikacije
Reference: Seminar se izvaja že več kot 15 let. Izveden je vsako leto, tudi v več izvedbah.
Cena: 300.000,00 SIT
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Opombe: Literatura: Bečaj, J. Problemi velikih pričakovanj; Gordon, T. (1983). Trening večje učinkovitosti za učitelje. Svetovalni
center, Ljubljana. e-mail koordinatorice: anica.uranjek@guest.arnes.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.01. Komunikacija z učenci v osnovni šoli (individualni razgovori).

UVID V LASTNO VEDENJE, VEDENJE UČENCEV, REAKCIJE, SAMOPOMOČ
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Pridobivanje spretnosti prepoznavanja problematike učencev, seznanjanje z metodami, tehnikami in strategijami
uspešnega komuniciranja, z načini in pristopi razreševanja konfliktov, spoznavanje poti za zadovoljevanje lastnih potreb in
potreb učencev ter obvladovanja kompenzacijskih težav (zasvojenosti vseh vrst), spoznavanje načinov za krepitev lastne in
učenčeva osebnostne čvrstosti v namene premagovanju težav, osvajanje poti za postavljanje pravil in meja lastnih, tujih
ravnanj.
Predavatelji in teme:
• zadovoljenost lastnih in učenčevih potreb. Kje smo na tej poti? - mag. Darija Žgavc
2, P
• zaznava osebnostne čvrstosti kot predpogoj za iskanje poti iz stisk - mag. Darija Žgavc
2, P
• postavljanje pravil in meja lastnih in učenčevih ravnanj - iskanje poti za dosego nujnega in potrebnega - Rajmund
2, TD
Jug
• vaje doživljanja konfliktnih, problematičnih dogajanj - Rajmund Jug
2, D
• kompenzacijske težave, kdaj in zakaj? Vsak naj sam ob podpori (zase) pravega zagovornika poišče lastno pot 2, ED
mag. Darija Žgavc
• Kaj zame in učenca predstavlja problem v medsebojnem komuniciranju - mag. Darija Žgavc
2, ED
• učenčeva samopodoba kot osnova za iskanje poti iz težav - mag. Darija Žgavc
2, D
• analiza doživljanja in preteklih načinov razreševanja problemov - Rajmund Jug
2, ED
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

VKLJUČIMO V DELO VSE UČENCE
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj usposabljanja je, da vsak udeleženec pridobi nove izkušnje komuniciranja, ki jih uporabi pri delu in opiše v seminarski
nalogi. Na delavnici bo vzpostavljeno veliko povezav umske in fizične aktivnosti, treniranja sprejemanja in razumevanja
informacij ter različnega skupinskega sodelovanja.
Predavatelji in teme:
• Telesna aktivnost - Jank Lah
4D
• Spoznavanje, posredovanje, poslušanje - Janko Lah
4D
• Skupinsko delo - Janko Lah
8D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prjavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu, 3 izvedbe - 64 udeležencev; Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42; Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Več ljudi več ve, velja tudi v učnem procesu. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KO VSE METODE ODPOVEJO...
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: "Ko ne gre več, ko vse metode odpovejo, nam ostane le še čaranje", je stavek, ki ga pogosto izrečemo v šali, ko imamo pri
šolskem delu težave, mi pa bomo tokrat na naši delavnici to trditev vzeli zares in pokazali, kako lahko z nekaj preprostimi triki pri
učencih dosežemo maksimalno motiviranost in pripravljenost za sodelovanje pri pouku. Naučili se jih bomo izvesti in predstavili,
kako jih lahko vključimo v pouk.
Predavatelji in teme:
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• Kdaj je smiselno uporabiti trike pri pouku? - mag. Andreja Jelen Mernik
2P
• Prikaz primerov iz prakse - mag. Andreja Jelen Mernik
6D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce. Njenih seminarjev se je udeležilo več kot 3000
slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 140.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

POSAMEZNIKOVA PREPRIČANJA IN VREDNOTE KOT OVIRA ALI IZZIV PRI KOMUNIKACIJI
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Na delavnici se bomo seznanili z najbolj pogostimi prepričanji učiteljev in učencev in ugotovili, kako lahko vplivajo na
učinkovitost pouka. Pokazali bomo, kako lahko negativna prepričanja spremenimo v koristne lastnosti. Pojasnili bomo tudi, zakaj
je tako pomembno, da mladim pomagamo pravočasno vzpostaviti ustrezen sistem vrednot.
Predavatelji in teme:
• Kaj so prepričanja, zakaj nastanejo, kako jih lahko odpravimo? - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Vpliv prepričanj na učinkovitost komunikacije v šoli. - mag. Andreja Jelen Mernik
1 P, D
• Omejevalci in preprečevalci naj postanejo naši dovoljevalci in spodbujevalci! - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Moč vrednot. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

REŠEVANJE PROBLEMOV
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Nakazali bomo nekatere možne komunikacijske rešitve za probleme, ki se pojavljajo v razredu ali pri posamezniku.
Odpravljanje problemov bomo zastavili tako, da bomo najprej poiskali vzroke zanje, kajti šele po tem lahko začnemo iskati
ustrezne rešitve.
Predavatelji in teme:
• Motnje pri pouku - kaj lahko storimo? - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Reševanje problemov s prepoznavanjem in odpravljanjem vzrokov. - mag. Andreja Jelen Mernik
3 P, D
• Komunikacija v težavnih situacijah. - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA - POGOJ ZA UČINKOVIT POUK
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Naučili se bomo prepoznati svoj učni tip in oceniti učne tipe učencev ter pokazali, kako s prilagajanjem pouka učnim tipom
povečamo učinkovitost šolske komunikacije. Pogledali bomo, kako moramo odreagirati na motnje pri pouku, kako rešujemo
šolske probleme in kako pravilno postopamo v neprijetnih situacijah v šoli.
Predavatelji in teme:
• Učni tipi - značilnosti in kako jih prepoznamo. - mag. Andreja Jelen Mernik
4 P, D
• Piramida problemov (prepoznavanje in odpravljanje vzrokov pri posamezniku ali skupini). - mag. Andreja Jelen
3 P, D
Mernik
• Zadrege in težavne situacije. - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P, D
• Kako se moramo odzvati na motnje pri pouku (nemir, klepetanje, skakanje v besedo, zavlačevanje, napadanje,
3 P,D
negiranje vsega, zamujanje...)? - mag. Andreja Jelen Mernik
• Načini komunikacije pri pouku glede na učni tip učencev (praktični primeri). - mag. Andreja Jelen Mernik
4 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 180.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

UPOŠTEVANJE RAZLIČNIH UČNIH TIPOV UČENCEV KOT POGOJ ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13002
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznanili se bomo s tem, kako narediti komunikacijo pri pouku bolj razumljivo in prilagojeno učencem z različnimi učnimi
lastnostmi.
Predavatelji in teme:
• Učni tipi (vrste, lastnosti, načini prepoznavanja, kako izpeljemo pouk za različne učne tipe) - mag. Andreja Jelen
2P
Mernik
• Prepoznavanje lastnega stila poučevanja - mag. Andreja Jelen Mernik
2 P,D
• Prilagajanje načina komuniciranja pri pouku različnim učnim tipom (praktični primeri) - mag. Andreja Jelen Mernik
4D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA UČINKOVITOST POUKA
ALFABET, D.O.O., Ob Koprivnici 5, 3000 Celje
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13002
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Jelen Mernik;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Na delavnici bomo pregledali značilnosti osebnostnih lastnosti, se jih naučili prepoznavati pri sebi in pri učencih in
spoznali, kako posamezne lastnosti lahko vplivajo na učinkovitost komunikacije pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Pregled najvplivnejših osebnostnih lastnosti: ekstra ali introvertiranost, intuitivna ali zaznavna obdelava podatkov,
2 P, D
analitično ali čustveno vrednotenje informacij, splošna življenjska naravnanost - mag. Andreja Jelen Mernik
• Načini prepoznavanja svojih in učenčevih osebnostnih lastnosti - mag. Andreja jelen Mernik
2 P, D
• Vpliv osebnostnih lastnosti učitelja in učencev na učinkovitost komunikacije pri pouku - mag. Andreja jelen Mernik
4 P, D
Reference: Predavateljica je izvedla že 152 seminarjev za pedagoške delavce, od tega večino s podobno tematiko. Njenih
seminarjev se je udeležilo več kot 3000 slovenskih profesorjev iz osnovnih in srednjih šol.
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJA BREZ PORAŽENCEV IN ZMAGOVALCEV
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Simonič Vidrih Maetja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Nesoglasja so del našega življenja, zato skušamo poiskati način, kako spodbujati mir in strpnost, ne pa sovraštvo in
nezaupanje.
Predavatelji in teme:
• Pomen samospoštovanja in spoštovanja drugih za proces reševanja sporov - mag.Andreja Čufer
3 P,D
• Pomen prepoznavanja in ozaveščanja različnih predsodkov, ki jih posedujemo in nezavedno vplivajo na naša
2P,D
razmišljanja in odločitve - mag.Andreja Čufer
• Metode reševanja konfliktov ter načini razvijanja kreativnega mišljenja s ciljem na miren način reševanja sporov. 3D
mag.Andreja Čufer
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je bil že 4x izveden na različnih ustanovah in se prvič predstavlja tudi za učiteljske zbore.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Predstavitev programa na spletni strani: www.arx.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

SPRETNOST SPORAZUMEVANJA
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Osrednja pozornost in cilj seminarja z delavnicami je namenjena oblikovanju nove paradigme komunikacijskega procesa.
Cilj je osredotočen na prepoznavanje tistih medosebnih razmerij, ki temeljijo na avtonomnosti obeh partnerjev v
komunikacijskem procesu, ki želita ohranjati svojo identiteto in svobodo.
Predavatelji in teme:
• Zavest in čustva: samozavedanje, čustvena doživetja in čustveni odzivi, senzibilnost in razpoloženje, samozavest
2P,D
in notranje zadovoljstvo - prof.ped.in psih.Katarina Lavš
• Strategije dominacije in oblastništva v komunikativnem delovanju - prof.ped.in pssih. Katarina Lavš
1D
• Komuniciranje kot temeljni socialni proces - prof.ped.psih. Katarina Lavš
2P
• Oblike nebesednega sporočanja, prepoznavanje nebesednih sporočil - Simonič Vidrih Mateja
4D
• Uvid v smiselnost empatične komunikacije in pridobivanje notranje moči zanjo - prof.ped.in psih. Katarina Lavš
3D
• Oblikovanje sporočil, ki omogočajo enakovredno sodelovanje (dialoški princip) - prof.ped.in psih. Katarina Lavš
4D
Obveznosti: NI posebnih obveznosti.
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Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je že vrsto let vkjučen v Katalog stalnega strokovnega spopolnjevanja, z mnogimi izvedbami in odličnimi
ocenami.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KVALITETEN MEDOSEBNI ODNOS - ZADOVOLJEN UČITELJ IN ZADOVOLJEN UČENEC
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali osnovne pojme teorije izbire in praktične postopke realitetne terapije za vzpostavitev kvalitetnih
odnosov med učiteljem in učencem. Spoznali bodo, kako svojemu učencu nuditi dovolj opore, kako raziskovati njegov
kakovostni svet: kaj želi?, so njegove želje uresničljive?, so njegova vedenja učinkovita?... za vzpostavitev učinkovitega odnosa
med njima. Kvaliteten medoseben odnos je namreč pogoj, da bo zadovoljen tako učitelj, kot učenec.
Predavatelji in teme:
• Teorija izbire: človekove psihološke potrebe, celostno vedenje, svet kakovosti - Boni Colnar, univ. dipl. pedagog
3P,2V
• Besedna in nebesedna komunikacija - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2V
• Načela svetovanja: sprejemanje klienta, definiranje vlog, pogovor svetovalca s seboj... - Boni Colnar, univ. dipl.
1P, 4V
pedagog
• Praktični primeri: igranje vlog učitelj učenec, pogovor, vaje na konkretnih primerih - Herman Vernik,
4V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 W. Glasser: Učitelj v dobri šoli,
RIC Radovljica 1998 www.freising.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

ZAČEL BOM DRUGAČE, ZAČEL BOM TAKOJ-MOJ PRVI DAN V RAZREDU
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Prvi stik z učenci je zelo pomemben. Čim bolj vam na začetku uspe zgraditi odnose, manj težav boste imeli kasneje...
Udeleženci seminarja bodo spoznali načine kako se približati učencem že prvi dan pouka in kako postati njihov prijatelj. Kako in
kaj se pogovarjati z njimi namesto govoriti jim že prvi dan, kaj od njih pričakujete glede učenja in vedenja in kaj boste naredili, če
ne bodo... ?
Predavatelji in teme:
• Kako se izogibati zunanjemu nazoru - 7 škodljivih navad v odnosu - Boni Colnar, univ. dipl. pedagog
4P, 2V
• Spoznavanje tehnik navezovanja stika z učenci (tehnike pogovora: poslušanje, vzpostavljanje odnosov učitelj2P, 4V
učenec in učenec-učenec, ustvarjalnost v odnosu, humor v pogovoru...) - Herman Vernik, prof.defektologije,
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Tehnike kako shajati s čim manj pravili in groženj, ter tako zagotoviti občutek varnosti - Herman Vernik,
2P, 2V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

DOBER STIK IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE PRI POUČEVANJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se znajo spopasti z zavorami, ki otežujejo nastopanje v razredu in ki bi jih lahk ovirale pri delu s skupino.
Spoznajo, da sta dober stik in vzdrževanje le-tega, osnova uspešne, učinkovite, prijetne komunikacije.
Predavatelji in teme:
• Spretnosti poučevanja; Težavnejši učenci in delo z njimi; Oblikovanje govornega nastopa in razvijanje lastnega
8 P,D,V
načina sporočanja; Izogivanje neprijetnim pastem pri poučevanju; Obvladovanje p - Saša Klemenčič
• Tipi učencev in učiteljev po VAKOG-u; Priprava učnega gradiva glede na raznolikost tipov učencev; Dajanje
8 P,D,V
navodil za delo; Preoblikovanje strahu pred nastopom in preobrazba le-tega v navdušenje; - Saša Klemenčič
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Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

IZBOLJŠAJMO PISNO KOMUNIKACIJO
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 44
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo ozavestili najpogostejše glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in slogovne napake ter se seznanili z
značilnostmi tistih besedilnih vrst, s katerimi se pri svojem delu najpogosteje srečujejo.
Predavatelji in teme:
• Najpogostejše napake pri pisanju in govorjenju - Karmen Šemrl
2 P,V
• Kako napisati učinkovito in razumljivo besedilo - Karmen Šemrl
4 P,D,V
• Kako uporabljati sodobne jezikovne priročnike (tudi elektronske) - Karmen Šemrl
2 P,V
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJA, NAJMOČNEJŠE OROŽJE VSAKEGA UČITELJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 45
Št. izvajalca: 13013
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s spoznanji o komunikaciji, ki olajšajo vsakodnevno delo z učenci.
Predavatelji in teme:
• Kako vzpostaviti in vzdrževati dober stik v razredu - Karmen Šemrl
• Besedna in nebesedna komunikacija - Karmen Šemrl
• Kako zaznavamo in razmišljamo; Možgani in komunikacija - Karmen Šemrl
• Dajanje vrnitvenega sporočila; tipi učiteljev in učencev; Aktivno poslušanje - Karmen Šemrl
• Sidranje prostora in skupine - Karmen Šemrl
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT

Št. točk: 1

2 P,V
2 P,V
5 P,D,V
6 P,D,V
1 P,V

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

VLOGA OSNOVNOŠOLSKEGA UČITELJA V UČNI KOMUNIKACIJI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 46
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo različne vidike komunikacije, komunikacijskih spretnosti in njihovega vpliva na odnose v razredu.
Ozavestijo, kaj je in kaj ni njihova vloga v različnih pedagoških situacijah. Dobijo nekaj \\\"orodij\\\", kako ravnati v določeni
situaciji.
Predavatelji in teme:
• Vsebinski in odnosni vidik komunikacije - Saša Klemenčič
1 P,V
• Filtri v komunikaciji - Saša Klemenčič
2 P,V
• Besedna in nebesedna komunikacija - Saša Klemenčič
2 P,V
• VAKOG komunikacija - Saša Klemenčič
3 P,V
• Različne vloge učitelja; vodja razreda, posredovalec informacij, spraševalec, poslušalec in svetovalec,
6 P,V
vzdrževalec discipline, reševalec konfliktov. - Saša Klemenčič
• Vplivi učiteljevih pojmovanj in pričakovanj na komunikacijo in odnose - Saša Klemenčič
2 P,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

VZDRŽEVANJE DISCIPLINE V RAZREDU I.
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 47
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo dobili vpogled v razsežnosti in dejavnike discipliniranja. Preko znanja in spretnosti, ki jih bodo spoznali, si
bodo lahko oblikovali lastno paleto pristopov k discipliniranju različnih skupin ali posameznikov, ki jih bodo izbirali glede na
vsako edinstveno situacijo, v kateri se bodo znašli. Upamo, da bo seminar tudi spodbuda k osebni in profesionalni rasti.
Predavatelji in teme:
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• - Stili vzgajanja in disciplina - Saša Klemenčič
• - Stili discipliniranja glede na tip učiteljeve osebnosti - Saša Klemenčič
• - Pristopi k obvladovanju discipline - Saša Klemenčič
• - Obvladovanje sebe in zaščita pred izgorevanjem - Saša Klemenčič
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju
Reference: V letošnjem šolskem letu je predavateljica že štiri krat izvedla takšen seminar.
Cena: 299.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Jane Bluestein: Disciplina za 21. stoletje

5P,D,V
3P,D,V
5 P,D,V
3 P,V

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

VZDRŽEVANJE DISCIPLINE V RAZREDU II.
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 48
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali različne teorije in pristope discipliniranja, ki izhajajo iz njih. S pridobljenim znanjem bodo lažje
razumeli konkretne situacije in iskali primerne načine reševanja le-teh. Imeli bodo tudi možnost obravnavanja konkretnih situacij
v smislu intervizije.
Predavatelji in teme:
• - Različne teorije in njihovi pristopi k discipliniranju (behaviorizem, psihoanaliza, humanistična psihologija,
4 P,D, V
konstruktivistična psihologija, teorija izbire, nevrolingvistično programiranje) - Saša Klemenčič
• - Obravnavanje konkretnih primerov z elementi intervizije - Saša Klemenčič
4 P, D, V
Obveznosti: Seminarska naloga: študija primera
Reference: Predavateljica je v letošnjem šolskem letu že štirikrat izpeljala tak seminar za učiteljske zbore.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

SVETOVANJE UČENCEM - INDIVIDUALNI RAZGOVORI PO NLP MODELU
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo svetovalni model po NLP. Pridobijo znanja in veščine kako definirati problem, kako ga osvetliti , ter
pojasniti njegov izvor udeležencu v individualnem razgovoru. Naučijo se kako zastavljati cilje in kako spremljati pot do
uresničive cilja v svetovalnem razgovoru.
Predavatelji in teme:
• Svetovalni model po NLP.Zaznavni položaji. Definicija problema.Vodenje in vplivanje.Postavljanje ciljev. Pomen
10 - P,V,
uporabe notranjih virov. - Erika Sonjak, psihodinamik specialist, svetnica, mag. Andrea Sturm
6-D
Obveznosti: Študi primera.Seminarska naloga.
Reference:
Cena: 145.000,00 SIT
Opombe: Delovno gradivo dobijo udeleženci na seminarju.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KAKO POSTAVITI MEJE V MEDOSEBNIH ODNOSIH
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Pogosto učitelji ne znajo postaviti meje med uveljavljanjem svojih pravic in upoštevanjem želja in pravic svojih učencev. S
pravilnim postavljanjem meja lahko zaščitimo sebe in tako preprečimo stres in konflikte v medsebojnih odnosih. Slušatelje
seznanimo z dejavniki stresa v osnovnošolskem okolju in medsebojnih odnosih v šoli. Z namenom učinkovitega preprečevanja
konfliktov in odpravljanja stresa, bomo predstavili značilnosti dobrih meja in strategije njihovega pravilnega postavljanja.
Predavatelji in teme:
• Dejavniki stresa in ovire v medosebnih odnosih - Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
1P
• Primeri novih načinov razmišljanja - Majda Jus Ašič, univ.dipl.psih.
1D
• Značilnosti dobrih meja - Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
1 P, 1 D
• Postavljanje meja kot strategija za reševanje konfliktov - Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
1D
• Opredelitev lastnih stresnih dejavnikov - Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
1D
• Različne oblike komuniciranja v medosebnih odnosih - Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
1 P, 1 D
Reference: Program z velikim uspehom že vrsto let izvajamo za posameznike in šolske kolektive po vsej Sloveniji. Doslej se je
seminarja udeležilo okrog 750 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program je oblikovan na podlagi teoretičnih izhodišč svetovno priznane pedagoginje Jane Bluestein, avtorice
svetovne uspešnice Kako otroku postaviti meje, ki smo jo izdali na našem Inštitutu.
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UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

UMETNOST POGAJANJA IN OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 1
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Dobri medsebojni odnosi so ključnega pomena za učinkovito delo v vsakem kolektivu. Cilj programa je poglobiti
razumevanje nastanka in vrste konfliktov, izboljšati sposobnosti zaznavanja in prepoznavanja konfliktov, ter razvijati
sposobnosti njihovega obvladovanja. Konflikti predstavljajo tudi vir energije, znanja in poglabljanja razumevanja resničnosti, vse
to le pod pogojem, da jih znamo koristno uporabiti v ta namen. Osvojene spretnosti komuniciranja pripomorejo k dobrim
medsebojnim odnosom.
Predavatelji in teme:
• Kaj je konflikt in vrste konflikta - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1 P, 1 D
• Viri in dejavniki konfliktov - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Načela obvladovanja konfliktov - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1 P, 1 D
• Tehnike reševanja konfliktov - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
3D
• Spreminjanje vedenjskih vzorcev - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1 P, 1 D
• Kako ravnati s težavnimi ljudmi - Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.ped.
1P1D
• Prepoznavanje odzivnega stila - Zdenka Peloz, univ.dipl.soc.ped.
1P1D
• Stili odzivanja na konflikt - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1 P, 1 D
Reference: Program smo začeli izvajati v letu 2003 in je bil deležen izredno dobrega sprejema in pozitivnih evalvacij.
Cena: 300.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 03002
Št. točk: 1
Koordinator: Mojca Bevc Stankovič;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s spretnostmi in lastnostmi, ki pripomorejo k zagotavljanju boljšega duševnega zdravja
učiteljev in učencev ter za promocijo zdravega in kvalitetnega življenja v šoli. Usposobili se bodo za prenašanje veščin na
učence/dijake preko vaj, ki jih lahko nato izvajajo v okviru rednega pouka. Udeleženci bodo preko delavničnega dela spoznavali
teoretična izhodišča in praktične vaje iz priročnika, na katerem temelji seminar.
Predavatelji in teme:
• Spoznajmo se med seboj; Obvladovanje stresa in sprememb; Kaj je duševno in čustveno zdravje; Kako gradimo
16 P, D,
samospoštovanje; Učinkovito poslušanje in odzivanje; Pravila povratne informacije... - Nada Šmit, Marinka
V
Drofenik, Slavica Klančnik, Marija Senekovič, Marija Kovač..
Pogoji: Ker je seminar delavnično zasnovan, lahko šteje skupina največ 20 udeležencev. V primeru večjega števila prijavljenih,
je možnih več predavateljic oz. več izvedb.
Reference: Seminar izvajamo v okviru projekta Zdrave šole že od l. 1993. Izvedli smo 79 izvedb za učiteljske zbore, ki se jih je
udeležilo 1.926 pedagoških delavcev. Seminar je izredno dobro sprejet.
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: Seminar izvajajo strokovne delavke z Zdravih šol, ki so se zanj posebej usposabljale (v sodelovanju z avtoricami
priročnika). Eno izvedbo izpeljeta ena ali dve izvajalki, po izboru šole.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI
INVEL, D.O.O., TRG MLADOSTI 6, 3320 Velenje
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13032
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Selma Filipančič Jenko, MBA;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Delo učitelja sloni v veliki meri na komunikacijskih spretnostih, ki zajemajo: poslušanje, govorjenje in pisanje.
Komunikacijske spretnosti so veščine, ki se jih lahko načimo, zato bomo s seminarjem udeležencem približali tista
komunikacijska znanja in spretnosti, ki bodo učitelju omogočala lažjo pot za učinkovito poučevanje, saj le to do neke mere
privede do učenčevega znanja.
Predavatelji in teme:
• 1 Najpomembnejše učitljeve spretnosti poučevanja (načrtovanje in priprava; predstavitev učne ure; vodenje učne
1P
ure; razredna klima; disciplina; refleksija in evalvacija) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
Praprotnik,dipl.upr.org.
• 2 Pozorno poslušanje (pomen poslušanja, načini poslušanja, sprejemanje informacij, nasveti za uspešno
1P
poslušanje) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija Praprotnik,dipl.upr.org.
• 3 Spretnosti sporočanja in podajanja (način podajanja, sporočanja; priprave na podajanje; vsebina; način
podajanja in govorjenja;retorične spretnosti;obvladovanje časa;razumljivost podajanja;odprtost) - mag. Selma
1N
Filipančič Jenko, MBA, Lidija Praprotnik,dipl.upr.org.
• 4 Empatično vzživljanje (vloga in pomen empatičnega vzživljanja) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
1P
Praprotnik,dipl.upr.org.
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• 5 Obvladovanje konfliktov (vloga konfliktov v odnosih; kako rešiti konflikt) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA,
1/2 P +
Lidija Praprotnik,dipl.upr.org.
1/2 V
• 6 Samoobvladovanje (izguba kontrole; frustracija; jeza) - mag. Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija
1P
Praprotnik,dipl.upr.org.
• 7 Besedna in nebesedna komunikacija (govorno in pisno komuniciranje; nebesedno sporazumevanje) - mag.
2N
Selma Filipančič Jenko, MBA, Lidija Praprotnik,dipl.upr.org.
Obveznosti: nastopi in vaje
Pogoji: /
Reference: Pot do uspešne komunikacije; Uspešna komunikacija - uspeh zagotovljen; Pomen komunikacije za uspešno
življenje;... čez 160 izvedb na temo komunikacija; ciljna skupina: mladi, odrasli, starejši;
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: selma.filipancic@invel.si; http://www.invel.si; tel: 03/587 4042, tel/fax: 03/586 8998; Literatura: Študijsko
gradivo prejmejo udeleženci na seminarju
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

TRENING KOMUNIKACIJSKIH SPRETNOSTI
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič, prof;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Beseda je glavno učiteljevo orodje, zato je za njegovo uspešno delo ( poučevanje, postavljanje vprašanj, reševanje
konfliktov, razgovor s starši, sporočanje neprijetnih sporočil...itd ) potrebno poznati moč besednega in moč nebesednega
sporočanja. Udeleženci seminarja bodo skozi lastno aktivnost ozavestili in izboljšali svoje komunikacijske spretnosti, odkrili
svoje prednosti in vzroke najpogostejših napak
Predavatelji in teme:
• 1. Predstavitev- nastop udeležencev; analiza nastopa posameznikov - mag. Tatjana Kadunc, prof.pedag. in
4S
sociologije kulture
• 2. Besedno sporočanje- učinkovito pošiljanje in sprejemanje sporočil, napake pri tem, enosmerna in dvosmerna
2D
komunikacija - mag. Tatjana Kadunc
• 3. Nebesedno sporočanje- govorica telesa, glasovno sporočanje, skrb za glas kot orodje sporočanja, stik s
2D
poslušalci in koncentracija pri sporočanju - mag.Tatjana Kadunc
• 4. Komunikacijske zakonitosti pri reševanju konfliktov- aktivno poslušanje, jaz sporočilo, postavljanje vprašanj,
4D
konstruktivno strinjanje in nestrinjanje - mag. Tatjana Kadunc
• 5. Nastop udeležencev na osnovi predhodno ugotovljenih napak in na seminarju pridobljenih znanj- analiza
4S
posameznih nastopov, refleksija poslušalcev-udežencev seminarja in priporočila za nad. delo - mag.Tatjana Kadun
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah na delavnici
Pogoji: Zaradi individualnega sodelovanja udeležencev je zaželjeno omejeno število udeležencev- dogovor z naročnikom
Reference: Komunikacijsko delavnico vodi profesorica, ki se je poklicno specializirala za poučevanje komunikacijskih spretnosti
in je s svojimi delavnicami prisotna kot trener v številnih podjetjih in šolah
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dvodnevni trening je namenjen udeležencem, ki so pripravljeni na aktivno sodelovanje in želijo dobiti refleksijo na
svoje nastope in priporočila za izboljšanje in odpravo napak
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

USTVARJALNA KOMUNIKACIJA ZA UČITELJE OSNOVNIH ŠOL
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA, Gregorčičeva 6, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11011
Št. točk: 1
Koordinator: Jasna Rebec, Kulturno izobraževalno društvo Pina, Gregorčičeva 6, 6000 Koper, tel.: 05 6300 320, 031 642 440,
e-mail: jasna@pina.info;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spodbuditi učitelje za razumevanje ovir pri ustvarjanju komunikacije. Predstavijo se tehnike, ki omogočajo izoboljšanje
medosebnih odnosov med učitelji - učenci - starši. Učitelji z igro vlog preizkusijo možnosti uporabe humorja, metode zmagam zmagaš, asertivnosti...
Predavatelji in teme:
• Načini ustvarjalne komunikacije - Tinka Podjavoršek, prof.
3D
• Kdaj je možna ustvarjalna komunikacija - Tinka Podjavoršek, prof.
1P
• Delo s samim seboj - ustvarjanje dobrih odnosov učitelj - učenec - starši - Tinka Podjavoršek, prof.
4D
• Komunikacija in učiteljeva osebnost - samopodoba. Asertivni učitelj - Tinka Podjavoršek, prof.
4 P, D
• Komunikacijske veščine (kako učinkovito poslušati in opazovati, kako prepoznati vzroke vedenja, čustva,
5D
obrambne mehanizme) - Tinka Podjavoršek, prof.
Obveznosti: Prisotnost na seminarju je pogoj za prodobitev točk.
Pogoji: Za udeležbo v programu ni posebnih pogojev.
Reference: Program se izvaja 3 leta (9 ponovitev). Namenjen je učiteljem osnovnih, srednjih šol in vzgojno varstvenih
organizacij.
Cena: 250.000,00 SIT
Opombe: Spletna stran: www.pina.info, e-mail: jasna@pina.info
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.
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UČENCI - NAŠI SODELAVCI IN SOUSTVARJALCI MEDSEBOJNEGA ODNOSA
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 0,5
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učenje spretnosti vodenja razgovora z učenci v konfliktnih, napetih in neprijetnih situacijah. Naučiti se situacijo umiriti in
razgovor pripeljati do želenega cilja v zadovoljstvo sebe in učenca. Pedagoški delavci bodo s pomočjo igre vlog in delavnic
spoznali tehniko vodenja učinkovitega razgovora in preprosta pravila, ki jih upoštevamo pri vodenju uspešnega razgovora z
učencem.
Predavatelji in teme:
• Pogoji, ki omogočajo učinkovit razgovor s posameznim učencem - Milena Kejžar
1P
• Osnovne potrebe, ki jih pri razgovoru zadovoljujeta oba udeleženca - Milena Kejžar
1 P,V
• Vedenja, ki omogočajo voditi razgovor do želenega cilja - Milena Kejžar
1 P,V
• Vedenja, ki razgovor onemogočajo in vplivajo razdiralno na odnos - Milena Kejžar
1 P,V
• Preprosta pravila, ki jih upoštevamo pri vodenju razgovora - Milena Kejžar
1 P,V
• Tehnika vodenja učinkovitega razgovora - Milena Kejžar
1 P,V
• Osnovne vrednote, ki naj bi jih v razgovoru spoštovala oba udeleženca - Milena Kejžar
1 P,V
• Predstave in ovire ki jih imata udeleženca, ko vstopata v razgovor - Milena Kejžar
1 P,D
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program v taki obliki še ni bil izveden nikoli, posamezni deli programa pa so bili izvajani na različnih delih seminarja
Omogočimo otroku odgovorno vedenje.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: vse knjige dr. Williama Glasserja, še posebej Teorija izbire, Dobra šola in Učitelj v dobri šoli.
Dodatne informacije na www.much.si ali na e-naslovu: sasa@much.si.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

TEMELJI DOBRE KOMUNIKACIJE
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 8
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci programa se bodo usposobili za učinkovitejše učenje in posredovanje informacij ter svojih idej, odkrivali bodo
načine za lastno motiviranje in motiviranje udeležencev, načrtovanje osebnih in skupnih ciljev ter razumevanje pomena besedne
in nebesedne komunikacije pri sebi in udeležencih izobraževanja. Usposobili se bodo za učinkovitejšo komunikacijo v delovnem
okolju, za učinkovito podajanje povratnih informacij in razvijali pozitiven odnos do dela v skupini.
Predavatelji in teme:
• Učinkovitejše učenje in posredovanje informacij (poučevanje) - mag. Iris Ucman
2P
• Motiviranje sebe in in učencev - mag. Iris Ucman
3 P, D
• Učinkovita komunikacija (značilnosti, ovire) v šoli - mag. Iris Ucman
3 P, V
• Komunikacija VAKOG, zaznavni sistemi - mag. Iris Ucman
4 D, V
• Komunikakcijski model dobre prezentacije (zgradba predstavitve, učinkovita raba pripomočkov) - mag. Iris Ucman
4 D, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v delavnicah.
Pogoji: /
Reference: Predavateljica ima bogate izkušne z izvajanjem delavnic za različne ciljne skupine.
Cena: 294.000,00 SIT
Opombe: Vsebina je ovirna. Pri izvedbi upoštevamo potrebe in interes udeležencev.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

USPEŠNO MEDSEBOJNO KOMUNICIRANJE Z MLADOSTNIKI
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 9
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci programa se bodo seznanili z modeli, vrstami in stili komuniciranja in z načinom reševanja konfliktov ter težav
mladostnika. Spoznali bodo uspešne načine medgeneracijskega komuniciranja.
Predavatelji in teme:
• Pomen družine za razvoj mladostnika in jegovega uspešnega komuniciranja - Irena Potočar Papež
1P
• Mladostnikova samopodoba kot odraz vedenja in konfliktov. Pojem jaza. - Irena Potočar Papež
2 P, D
• Medsebojni odnos kot osnova za uspešno sodleovanje med učencem in učiteljem - Irena Potočar Papež
2 P, D
• Značilnosti dobre komunikacije - Irena Potočar Papež
3 P, D
• Vrste sporočil in napake v komuniciranju - Irena Potočar Papež
3 P, D
• Podajanje vrnitvenih sporočil, asertvino vedenje kot pogoj za uspešno sodelovanje - Irena Potočar Papež
5 P, D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference:
Cena: 280.000,00 SIT
Opombe: Program lahko izvedemo v več delih.
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UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

SKRIVNOSTI IN SPRETNOSTI USPEŠNEGA NASTOPA PRED UČENCI, STARŠI
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali temeljna pravila uspešnega nastopa pred učenci, starši in kolegiter jih ob vajah in nastopih v
delavnicah tudi izvajali. Skrivnost dobre komunikacije izhaja tudi iz navdušenja nad vsebino svojega dela, priprave, izvedbe in
analize.
Predavatelji in teme:
• Vzroki za tremo. Povzročitelji treme, stresa, strahu in načini obvladanja. - mag. Jurij Smerdelj
2 P, V
• Kako prepričati učence, starše, kolege - strokovna, odnosna raven komunikacije ter vidik osebnosti. Kinestetična
2 P, V
komunikacija. - mag. Jurij Smerdelj
• Značilnosti vizualnih, avditivnih in kinestetičnih tipov ljudi z vidika uporabe učnih oblik in metod. Procesne besede.
2 P, V
- mag. Jurij Smerdelj
• Besedna komunikacija - izgovorjava, registri, intonacija, tempo, jakost.Dihanje med govorom. Aktivno poslušanje.
2 P, V
- mag. Jurij Smerdelj
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Seminar je bil izveden za 4 osnovnošolske kolektive.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Thiele. A., (1995): O govorniški spretnosti. Gospodarski vestnik.
Ljubljana
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

TRENING KOMUNIKACIJE ZA UČITELJE V OSNOVNI ŠOLI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Marta Lutarič, spec. šol. psihologije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Trening učinkovite komunikacije v razredu.
Predavatelji in teme:
• Osnova treninga komunikacije so problemi, ki jih imajo učitelji v komunikaciji in odnosih z učenci (in starši). 2 P, 4 V
Marta Lutarič
• Jaz sporočila - Zalika Matejek
1 P, 4 V
• Aktivno poslušanje - mag. Franc Prosnik
1 P, 4 V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje s primeri iz prakse.
Reference: Izvedenih je bilo že 31 izpeljav z 366 udeleženci. Ciljna skupina so učitelji in svetovalni delavci osnovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: T. Gordon: Trening večje učinkovitosti za učitelje. tel. 02-25-25-662
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV S STARŠI
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Marja Strojin, univ.dipl.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Mnoge probleme sodobnega življenja je možno reševati sinergično - s sodelovanjem različnih sistemov (družine in šole), v
katere je vključen otrok. Za boljše sodelovanje se je možno usposobiti. Promocija šole in učitelja.
Predavatelji in teme:
• Ni enostavno sodelovati. Šola ima svoje značilnosti - Marja Strojin, univ.dipl.psih.
4P
• Konflikt, učna neuspešnost - Marja Strojin, univ.dipl.psih.
2V
• Vedenjske težave, pluralizem interesov in integracija - Tomaž Vec, spec.psih.svet.
10 D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja.
Reference: Program je bil razprodan v treh letih razpisa na osnovnih šolah. Bil je zelo visoko ocenjen.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Brajša, P., Pedagoška komunikologija, Glotta Nova 1993; Strojin, M., Beseda ni konj, DZS 1992
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

10 PRAVIL ZA DOBRO KOMUNIKACIJO, VAJE
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 14007
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
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Cilji: Učitelj je ves čas v komunikacijskem odnosu. Ni mogoče ne komunicirati. Zato vam želim z vajami, s teorijo, s socialnimi
igrami in z video snemanjem vas samih na prijeten način dopolniti vaše že zelo dobre spretnosti učitelja v komunikaciji. Delo
poteka v naravnem okolju.
Predavatelji in teme:
• 10 pravil za dobro komunikacijo - Marija Jerina
2P
• Vaje 1,2 - Marija Jerina
4V
• Jaz, učitelj sogovornik - Marija Jerina
3 P,V
• Socialne igre, pravila - Marija Jerina
3 D,V
• Izmenjava izkušenj, napisanih primerov - Marija Jerina
4 V,D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Na list papirja napisan primer ene izredno uspešne komunikacijske situacije učitelja.
Reference: Program je nov.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Zelo zaželjeno je, da vam šola omogoči izvedbo v planinskem okolju. Če to ne gre, je možna tudi izvedbe v šoli.
Možna je tudi prilagoditev na 8 urno izvedbo.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

UČITELJ POKLICNI GOVOREC
ŠOLA RETORIKE D.O.O., Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13025
Št. točk: 1
Koordinator: Nina Jemec, ravnateljica ŠOLE RETORIKE;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Doseči iznajdlivost in izvirnost učitelja v najrazličnejših govornih situacijah: v razredu, pred učiteljskim zborom, pred starši
in v razgovoru z eno osebo. Osvojiti veščine, ki poslušalca pritegnejo, navdušijo, ki razbijejo ustaljeno monotonost predavanja.
Z vajami za glas in interpretacijo doseči večjo govorno učinkovitost in spoznati osnovne vaje za naravno dihanje in glas, ki ob
redni uporabi očuvajo preobremenjena učiteljeva govorila.
Predavatelji in teme:
• Osnove veščine učinkovitega nastopa - Zdravko Zupančič
3P
• Vaje za glas in govor - Barbara Žefran
4V
• Spretnost v dialogu - Ana Aleksandra Zupančič
4V
• Nastopi pred poslušalstvom - Ana Aleksandra Zupančič
5N
Obveznosti: Poleg nastopov na seminarju udeleženci spišejo krajšo seminarsko nalogo.
Reference: 11 letno sodelovanje z učitelji osnovnih šol, ki so s svojimi izkušnjami bogatili naše programe. Uspešno opravljeni
seminarji za celotne kolektive mnogih slovenskih osnovnih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije o naših programih in delovanju ustanove si lahko ogledate na spletnem naslovu: www.solaretorike.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Andreja Trtnik Herlec T: 04 2362 260, F: 04 2362 261 E: andreja.herlec@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: S teoretičnimi spoznanji, aktivno izmenjavo izkušenj, primeri dobre prakse in praktičnimi usmeritvami omogočiti boljše
komuniciranje tako izkušenim učiteljem kot začetnikom in pripravnikom. Udeleženci bodo aktivno sodelovali na delavnici iz
nebesednega komuniciranja ter sestavijo osebni akcijki načrt
Predavatelji in teme:
• Poslovno komuniciranje - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Učitelj kot profesionalni komunikator - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
• Pisne oblike sporočanje, jezikovna neoporečnost, preprečevanje in odpravljanje ovir v komunikaciji - Predavatelji
2PV
šR in zunanji sodelavci
• Sodobne oblike komuniciranja s starši, pogovorne ure, roditeljski sestanki - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
2PV
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na delavnicah in priprava osebnega akcijskega načrta
Reference: Sorodne programe smo že izvajali za ravnatelje, pomočnike, učitelje osnovnih šol in vzgojiteljice v vrtcih (nad 10
ponovitev). Prilagajamo jih za delavce v glasbenih šolah, v srednjih šolah...
Cena: 120.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi učinkovite komunikacije v osnovni šoli. Udeleženci naj bi se
seznanili z verbalno in neverbalno komunikacijo, z značilnostmi spretnosti poslušanja in sporočanja ter razlogi za maskirano
komunikacijo pri otrocih ter z načini, kako komunikacijo izboljšati.
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Predavatelji in teme:
• Komunikacija in procesi komuniciranja - teoretične predpostavke - dr. Maks Tušak
5P
• Dejavniki in kanali komunikacije - Maksimiljana Tušak
3 P, D
• Verbalna in neverbalna komunikacija - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Merjenje spretnosti poslušanja in sporočanja, AT - Manca Faganel
2D
• Maskirana komunikacija in njeno odkrivanje - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Procesi učinkovitega komuniciranja - dr. Matej Tušak
2D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

UČITELJ IN KOMUNICIRANJE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Jana Kalin, e-mail: jana.kalin@ijs.si, tel: 01 241 1136;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo temeljne značilnosti medsebojnega komuniciranja, še posebno šume v komunikaciji. Preizkusijo se
kot sporočevalci in poslušalci. Spoznajo veščine reševanja medosebnih konfliktov, še posebno v odnosu do učencev in staršev.
Spoznanja poglobijo z vidika komuniciranja kot temeljnega sredstva za kakovosten pouk. Preizkusijo različne oblike in načine
razgovora in diskusije v razredu ter pri pouku.
Predavatelji in teme:
• Proces medsebojnega komuniciranja - doc. dr. Jana Kalin
2 P, D
• Sporočanje, poslušanje in odzivanje na sporočila - doc. dr. Jana Kalin
2D
• Reševanje konfliktov v medosebnih odnosih - doc. dr. Jana Kalin
5D
• Pouk kot komunikacijski proces - doc. dr. Jana Kalin
3 P, D
• Vodenje razgovorov, diskusije pri pouku - doc. dr. Jana Kalin
4 P, D
Obveznosti: Seminarska naloga.
Pogoji: Učitelji in svetovalni delavci, vzgojitelji v dijaških domovih.
Reference: Izvedeni program Razgovor pri delu razrednika: 6 delavnic po 24 ur za razrednike osnovnih in srednjih šol, učitelje,
svetovalne delavce.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura:Dillon, J.T. (1994): Using discussion in classrooms, Open University Press, Buchingham, Piladelphia;
Brajša, P. (1993): Pedagoška komunikologija, Glotta Nova, Ljubljana; Lamovec, T. (1991): Spretnosti v medsebojnih odnosih,
Zavod RS za produktivnost dela, Ljubljana;
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

POMOČ UČITELJU PRI USPEŠNEM POGOVARJANJU IN RAVNANJU Z UČENCI V OSNOVNI ŠOLI
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, ; tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695; vremdoo@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Osvajanje metod, tehnik in strategij, ki omogočajo uvid v lastne komunikacijske spretnosti in tovrstne spretnosti pri
učencih, spoznavanje poti za nadgradnjo lastnih spretnosti in spretnosti učencev, seznanjanje z modeli, vrstami in stili
uspešnega medsebojnega in medgeneracijskega komuniciranja. Razvijanje spretnosti za nenasilno reševanje nesporazumov in
konfliktnih situacij, osvajanje tehnik, ki vplivajo na dobro notranje počutje učiteljev in učencev.
Predavatelji in teme:
• komunikacijske spretnosti in zahteven pedagoški poklic - mag. Darija Žgavc
2,P
• uvid v lastne komunikacijske spretnosti in spretnosti pri učencih - metode, tehnike strategije - mag. Darija Žgavc
3, ED
• nadgradnja komunikacijskih spretnosti - modeli, vrste in stili uspešnega komuniciranja - mag. Darija Žgavc
2, ED
• reševanje nesporazumov in konfliktnih situacij s pomočjo posebne metode, ki omogoča - Rajmund Jug
2, D
• tehnike sproščanja za ugodno notranje počutje, spodbujanje ugodne klime, odnosov in nenasilnega delovanja 3, ED
Rajmund Jug
• komunikacijski trening za utrditev samozavestnega usposabljanja in vodenja učencev - Rajmund Jug
2, D
• aktiviranje notranjih virov moči za sproščeno medgeneracijsko komuniciranje - Metod Jeromel
2, ED
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.
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JAZ SEM BOS(S) V RAZREDU, DISCIPLINA BREZ PRISILE
ZAVOD MISSS, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Alenka Žavbi;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem v dijaških domovih in šolskim svetovalnim delavcem.
Program je namenjen pridobivanju spretnosti za vodenje razreda, ravnanju z disciplinskimi in vedenjskimi problemi, motiviranju
učencev za uspešno delo in spoznavanju skupinske dinamike. Cilji: Pridobivanje znanja o uspešnem vodenju in spopadanju z
vsakodnevnimi vzgojnimi problemi, ki se postavljajo pred učitelja.
Predavatelji in teme:
• Adaptacija, prilagajanje, harmonizacija (Vzpostavljanje odnosov v skupini, raziskovanje možnih oblik vedenja in
aktivnosti za boljše prepoznavanje skupinske dinamike). - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič, univ.dipl.soc.ped.
2D
Alenka Žavbi
• Restitucija (Načini in metode učno vzgojnega dela brez prisile; modeli vodenja razreda, notranja in zunanja
2 P,V
motivacija) - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič
• Restitucija (Načini in metode učno vzgojnega dela brez prisile; modeli vodenja razreda, notranja in zunanja
1D
motivacija) - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič, univ.dipl.soc.ped. Alenka Žavbi
• Odgovorno vedenje (Razumevanje potreb učencev in usklajevanje s potrebami učiteljev: vedenje kot izraz
2 P,V
zadovoljevanja potreb; harmonizacija med subjekt. in objekt. realnostjo). - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič
• Komunikacija (Jaz-ti, meta komunikacija, načini, spretnosti, ravnanje strategija, različne oblike komunikacij,
2 P,V
sklepanje dogovorov, postavljanje pravil, reševanje konfliktov). - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič
• Skupinska dinamika (razvoj razreda kot skupine,vloge posameznikov v skupini, interakcijsko sodelovanje).
1 P,V
Strategije praktičnega ravnanja pri disciplinskih problemih. - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič
• Skupinska dinamika (razvoj razreda kot skupine,vloge posameznikov v skupini, interakcijsko sodelovanje).
2D
Strategije praktičnega ravnanja pri disciplinskih problemih. - prof. Ljubo Raičevič, viš.soc.del. Matjaž Medvešek
• Komunikacija (Jaz-ti, meta komunikacija, načini, spretnosti, ravnanje strategija, različne oblike komunikacij,
sklepanje dogovorov, postavljanje pravil, reševanje konfliktov). - prof., višji svetovalec Ljubo Raičevič,
2D
univ.dipl.soc.ped. Alenka Žavbi
• Odgovorno vedenje (Razumevanje potreb učencev in usklajevanje s potrebami učiteljev: vedenje kot izraz
2D
zadovoljevanja potreb; harmonizacija med subjekt. in objekt. realnostjo). - prof. Ljubo Raičevič, viš.soc.del. Matjaž
Medvešek
Obveznosti: /
Pogoji: Učitelji, profesorji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji v dijaških domovih in svetovalni delavci.
Reference: Program za ciljni skupini osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev smo v 24-urni različici izvajali pet let, od tega
lani trikrat.
Cena: 285.688,20 SIT
Opombe: http://www.misss.org -- Priporoč. lit.: Brajša Pavao, Pedagoška komunikologija; Chelson Gossen Diane, Restitucija;
McFadden Judy, Vzgoja dobrega otroka na preprost način; Glasser William, Dobra šola
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

TUDI BREZ PRISILE GRE (DISCIPLINA V RAZREDU)
ZAVOD MISSS, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Alenka Žavbi, Ljubo Raičevič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je namenjen učiteljem osnovnihin in srednjih šol, vzgojiteljem v dijaških domovih in šolskim svetovalnim
delavcem, cilj seminarja je pridobivanje spretnosti za vodenje razreda, ter ravnanje z disciplinskimi in vedenjskimi problemi,
namenjen pa je tudi motiviranju učencev za uspešno delo in spoznavanju skupinske dinamike.
Predavatelji in teme:
• Adaptacija, prilagajanje, harmonizacija (vzpostavljanje odnosov v skupini, raziskovanje možnih oblik vedenja in
prepoznavanje skupinsko dinamičnih procesov). - prof. višji svetovalec Ljubo Raičevič, univ.dipl.soc.ped. Alenka
1D
Žavbi
• Sporočanje (jaz-ti, metakomunikacija; načini in spretnosti, ravnanje, strategija; oblike komunikacije, dialog in
1P
konverzacija; sklepanje dogovorov, pravila, konflikti). - Ljubo Raičevič
• Sporočanje (jaz-ti, metakomunikacija; načini in spretnosti, ravnanje, strategija; oblike komunikacije, dialog in
1D
konverzacija; sklepanje dogovorov, pravila, konflikti). - Ljubo Raičevič, Alenka Žavbi
• Skupinska dinamika (razvoj razreda kot skupine, vloge posameznikov v skupini, interakcijsko sodelovanje).
1D
Strategije praktičnega ravnanja pri disciplinskih problemih. - Ljubo Raičevič, Alenka Žavbi, viš.soc.del. Matjaž
Medvešek
• Odgovorno vedenje (razumevanje potreb učencev in njihovo usklajevanje s potrebami učiteljev; vedenje kot izraz
1P
zadovoljevanja potreb; vsakdanja realnost, skladnost med subjekt. in objekt. realnostjo). - Ljubo Raičevič
• Odgovorno vedenje (razumevanje potreb učencev in njihovo usklajevanje s potrebami učiteljev; vedenje kot izraz
zadovoljevanja potreb; vsakdanja realnost, skladnost med subjekt. in objekt. realnostjo). - Ljubo Raičevič, Alenka
1D
Žavbi, Matjaž Medvešek
• Restitucija (načini in metode učno vzgojnega dela brez prisile; različni modeli vodenja razreda, od discipliniranja k
1P
samodisciplini, notranja in zunanja motivacija). - Ljubo Raičevič
• Restitucija (načini in metode učno vzgojnega dela brez prisile; različni modeli vodenja razreda, od discipliniranja k
1D
samodisciplini, notranja in zunanja motivacija). - Ljubo Raičevič, Alenka Žavbi, Matjaž Medvešek
335

UZB – Programi za učiteljske zbore

Obveznosti: /
Pogoji: Učitelji, profesorji osnovnih in srednjih šol.
Reference: Seminar v zadnjih treh letih (toliko let je tudi vključen v SSS) izvajamo večinoma na osnovnih šolah.
Cena: 142.844,10 SIT
Opombe: http://www.misss.org -- Priporoč. lit.: Brajša Pavao, Pedagoška komunikologija; Chelson Gossen Diane, Restitucija;
McFadden Judy, Vzgoja dobrega otroka na preprost način; Glasser William, Dobra šola
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNIKACIJA IN VZGOJNI PROCES
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 0,5
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Proučiti možnosti dobre komunikacije med učitelji in učenci Seznaniti se z različnimi metodami in vsebinami komunikacije
Najpogostejše napake, ki jih delamo pri vzgojnem procesu
Predavatelji in teme:
• Komunikacijski procesi in vzgoja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
8 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Primeri reševanja problemov v razredu
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.02.02. Komunikacijske spretnosti učitelja v osnovni šoli.

KOMUNICIRANJE IN UČITELJEVA USPEŠNOST
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Helena Jeriček, helena.jericek@email.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Namen seminarja je, da tradicionalen pogled na komuniciranje soočimo s sodobnimi komunikacijskimi pristopi in ga
postavimo v kontekst učiteljevega dela. Osrednji del seminarja bo namenjen praktičnemu raziskovanju komunikacijskih vzorcev
in njihovih povezav z učiteljevo uspešnostjo v razredu in delovnem kolektivu. Udeleženci bodo skozi praktično delo spoznali
nove komunikacijske pristope, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu. Delavnica bo usmerjena v reševanje konkretnih
primerov.
Predavatelji in teme:
• 1) Tradicionalen pogled na komunikacijo in njegove meje - dr. Helena Jeriček
1 P 1V
• 2) Učiteljeva komunikacija z učenci, s starši in vodstvom - dr. Urban Kordeš
3V
• 3) Različni načini uspešne komunikacije - prof. dr. Manca Košir
2P 1V
• 4) Analiza tipičnih komunikacijskih vzorcev v učiteljevem delu in možnosti njihovega spreminjanja - dr. Urban
1 P 3V
Kordeš, dr. Helena Jeriček
• 5) Komunikacija kot ključni faktor učiteljevega uspeha: delo na konkretnih primerih - dr. Urban Kordeš, dr. Helena
1P 3S
Jeriček
Obveznosti: za pridobitev točk seminarska naloga - analiza izbranega komunikacijskega vzorca
Reference: Že izvedeni seminarji na podobno temo za učitelje osnovnih in srednjih šol.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Možna je prilagoditev programa potrebam posameznega kolektiva. Možna je tudi 8-urna izvedba.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.03.02. Nenasilna komunikacija v OŠPP in zavodu (posebne potrebe).

KAJ STISKA OTROŠKE PESTI?
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped. tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Cilj je prepoznavanje vzrokov za nasilno vedenje učencev ter s pomočjo ustreznih tehnik komuniciranja posredovati
pozitivna ravnanja pri vzpostavljanju uspešnih oblik socialnega vedenja,zlasti kvalitetnih medosebnih odnosov.
Predavatelji in teme:
• POmen povezave med kulturi ter razumevanjem nasilnih oblik vedenja - mag.Andreja Čufer
1P
• POjavne oblike nasilja med učenci - mag.Andreja Čufer
3D
• Tehnike reševanja konfliktne situacije komunikacije - mag. Andreja Čufer
2D
• Kaj pomeni spoštovanje v različnih okoljih? - mag.Anreja Čufer
1P
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Program je bil že 11x izveden na različnih osnovnih šolah v Ljubljani in tudi izven nje.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program je predstavljen na spletni strani www.arx.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.03.02. Nenasilna komunikacija v OŠPP in zavodu (posebne potrebe).
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SAMOSPOŠTOVANJE UČENCEV V OŠ PP
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, GOZDARSKA POT 11, 2390 Ravne na Koroškem
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 05002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Vesna Lujinović;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Udeleženci spoznajo ovire pri doseganju samostojnosti, samospoštovanja pri učencih in se naučijo ustreznih
komunikacijskih spretnosti za uspešno vodenje otrok in učinkovito postavljanje ciljev.
Predavatelji in teme:
• Samospoštovanje - uravnotežen način življenja. - Erika Sonjak svetnik
2P
• Strategije načrtovanja ciljev za preseganje neuspešnosti. - Mag. Vesna Lujinović
3V
• Komunikacijske spretnosti učitelja za uspešno vodenje učencev. - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
3P
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: seminar je že bil izvajan in visoko ocenjen s strani udeležencev;
Cena: 130.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.01. Besedna komunikacija po Gordonu za učitelje srednjih šol.

USPEŠNO KOMUNICIRANJE PO GORDONU
ROSTOHAR CONSULTING, ROSTOHAR MIHAJLO S.P. , STOLOVNIK 7, 8280 Brestanica
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 14010
Koordinator: Rostohar;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razumevanje komunikacijske teorije Doseganje komunikacijskih vescin in medsebojnih odnosov
Predavatelji in teme:
• Komuniciranje - mag.Rostohar Mihajlo
Obveznosti: Vsklajenost pričakovanj s temo delavnice
Pogoji: Interes za medsebojno sporazumevanja
Reference: Magisterij iz motivacije in vodenja Strokivni izpit iz VZZ
Cena: 295.000,00 SIT
Opombe: Želja biti razumljen in sprejet s strani sogovornika

Št. točk: 1

16 D

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.01. Besedna komunikacija po Gordonu za učitelje srednjih šol.

KAKO POSLUŠATI IN KAKO SE POGOVARJATI Z DIJAKI
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13006
Koordinator: Anica Uranjek, spec.klin.psih.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti udeležence z umetnostjo pravega poslušanja in ustreznega besednega reagiranja
Predavatelji in teme:
• Aktivno poslušanje - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
• Odnosi med učiteljem in dijaki - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
• Sprejemanje in empatija - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
• Jasno sporočanje - Anica Uranjek, spec.klin.psih.
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja
Reference: Seminar s to vsebino se izvaja že več kot 15 let, izveden je vsako leto tudi v več izvedbah.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Gordon, T. (1983). Trening večje učinkovitosti za učitelje. Svetovalni center, Ljubljana. e-mail
koordinatorice: anica.uranjek@guest.arnes.si

Št. točk: 1

4 P,D
4D
4D
4D

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.01. Besedna komunikacija po Gordonu za učitelje srednjih šol.

BESEDNA KOMUNIKACIJA PO GORDONU ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razviti komunikacijske spretnosti pri učiteljih srednjih šol na podlagi Gordonovega modela za učinkovito komunikacijo.
Predavatelji in teme:
• Model učinkovitega odnosa med učiteljem in učencem - Marko Iršič
1P
• Kdo ima problem? - Marko Iršič
1P
• Ovire na poti h komunikaciji - Marko Iršič
1 P, V
• Aktivno poslušanje - Marko Iršič
1 P, V
• JAZ- in TI- sporočila - Marko Iršič
1 P, V
• Reševanje konfliktov - metoda brez poraženca - Marko Iršič
2 P, V
• Kako ravnati ob konfliktu vrednot - Marko Iršič
1 P, D
Reference: Programi s sorodno vsebino že izvajani 7x (skavtski voditelji, študenti)
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si
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UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

OD NASPROTOVANJA K SODELOVANJU
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 1
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Ustvarjalno učno sodelovanje je cilj usposabljanja. Le-tega bomo dosegli skozi konsezualno dogovorjena pravila
sodelovanja, način podajanja in sprejemanje povratnih informacij, sprejemanje jeznih sodb in vodenja od nasprotovanja k
sodelovanju.
Predavatelji in teme:
• Pravila sodelovanja - Janko Lah
2D
• Povratne informacije - Janko Lah
4D
• Jezne sodbe, mirna vprašanja - Janko Lah
4D
• Od nasprotovanja k sodelovanju - Janko Lah
6D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konkretni primeri za
usposbljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu, 3 izvedbe - 64 udeležencev, Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42; Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: S sodelovanjem preprečujemo nasilje. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

TRENING KOMUNIKACIJE - UČINKOVITI MEDOSEBNI ODNOSI
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Poudarek je na problemih v komunikaciji med učiteljem in učencem. Udeleženci spoznajo učinkovite in konstruktivne
načine komuniciranja. Spoznali bodo celotni postopek svetovanja po realitetni terapiji: sprejemanje učenca, njegovih potreb,
definiranje vlog, pogovor svetovalca s samim seboj...
Predavatelji in teme:
• Ozaveščanje o lastni komunikaciji - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
1P, 1V
• Preganjalec, reševalec, žrtev v svetovalnem pogovoru - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2V
evropsko diplomo
• Soočanje s konflikti in pripravljenost za reševanje konfliktov - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P, 2V
evropsko diplomo
• Spoznavanje učinkovitih vedenj po teoriji izbire, ki jih lahko uporabimo namesto kritike - Herman Vernik,
2P, 4V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Prostovoljni, neprostovoljni klienti - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2V
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

KOMUNIKACIJA V RAZREDU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 49
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se naučijo prepoznavati različne tipe učencev in z njimi ustrezno komunicirati. Z uporabo vaj spoznavajo moč
besed in jezikovnih vzorcev.
Predavatelji in teme:
• Učinkovita / naučinkovita komunikacija v razredu - Saša Klemenčič
4 P,D,V
• Tipi zaznavanja in komunikacije - Saša Klemenčič
4 P,D,V
• Strategije učinkovite komunikacije - dober stik, moč govora - Saša Klemenčič
4 P,D,V
• Obvladovanje razreda - Saša Klemenčič
4 P,D,V
Reference:
Cena: 298.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.
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INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 1
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razvijati sposobnosti vzpostavljanja, navezovanja in ohranjanja pozitivnih odnosov. Razširiti svoje zavedanje o
zaznavanju ljudi in dogajanj. Naučiti se poiskati in podpreti pozitivne, močne strani dijakov in sodelavcev. Pridobiti orodja s
katerimi izkoriščajo svoje notranje vire in izkušnje za kreativno delo ter uresničevanje aktualnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Jasnost v komuniciranju, jezikovni vzorci po VAKOG-u.Možgani in vedenje.Meta programi za uspešno
9-P,V; 7sporazumevanje.Uporaba meta jezika in meta programov za delo z dijaki.Tehnike za doseganje ciljev. - Erika
D
Sonjak, psihodinamik, spec., svetnica; mag.Andrea Sturm
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: Seminar je že bil izveden za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: Delovno gradivo in literraturo prejmejo udeleženci na seminarju.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

POSREDOVANJE V KONFLIKTIH
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA, Gregorčičeva 6, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11011
Št. točk: 1
Koordinator: Jasna Rebec, Kulturno izobraževalno društvo Pina, Gregorčičeva 6, 6000 Koper, tel.: 05 6300 320, 031 642 440,
e-mail: jasna@pina.info;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti udeležence z modelom posredovanja v konfliktih, ki izhaja iz metode petstopenjskega usvarjalnega reševanja
konfliktov. S praktičnim delom in vajami preizkusiti omenjeni model. Trening posredovanja v konfliktnih situacijah. Usposabljanje
udeležencev za mentorje posredovanja v konfliktih v srednjih šolah in dijaških domovih.
Predavatelji in teme:
• Namen in predstavitev posredovanja v konfliktih v srednjih šolah - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
2 P, V
• Načela posredovanja v konfliktih - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
3D
• Vadba posredovanja v konfliktih - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
3D
• Načrtovanje posredovanja v konfliktih - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
4S
• Izbor in usposabljanje posredovalcev v konfliktih - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
2 P, V
• Pet ključev posredovanja v konfliktih - Tinka Podjavoršek, prof., Miran Škerlj, prof.
2 P, V
Obveznosti: Seminarska naloga, ki je pogoj za pridobitev točk, se izvede v okviru seminarja.
Pogoji: Za udeležbo v programu ni posebnih pogojev.
Reference: Program s sorodno vsebino izvajamo 6 let (6 ponovitev). Namenjen je učiteljem in ostalim strokovnim delavcem v
osnovnih, srednjih šolah, vvo-jih, vzgojnih zavodih in dijaških domovih.
Cena: 250.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci brezplačno prejmejo priročnik: Shapiro Daniel (1996), Konflikt in komunikacija, Zavod za odprto družbo Slovenija, Ljubljana. Spletna stran: www.pina.info, e-mail: info@pina.info
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

USTVARJALNO REŠEVANJE KONFLIKTOV
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA, Gregorčičeva 6, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 11011
Št. točk: 1
Koordinator: Jasna Rebec, Kulturno izobraževalno društvo Pina, Gregorčičeva 6, 6000 Koper, tel.: 05 6300 320, 031 642 440,
e-mail: jasna@pina.info;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti udeležence programa z metodo petstopenjskega ustvarjalnega reševanja konfliktov. S praktičnim delom in
vajami spodbuditi osveščanje občutkov, pomembnih za komunikacijo. Vaditi reševanje konfliktov po omenjeni metodi.
Predavatelji in teme:
2 D; 1 P,
• Uvod, osveščanje občutkov in govorica telesa - Tinka Podjavoršek, prof.
V
• Moč pozitivne samopodobe, čustva in misli - Tinka Podjavoršek, prof.
4 P, V
• Aktivno poslušanje in povzemanje - Tinka Podjavoršek, prof.
3D
• Ustvarjalno reševanje konfliktov v petih stopnjah - Tinka Podjavoršek, prof.
2 D; 4 S
Obveznosti: Seminarska naloga, ki je pogoj za pridobitev točk, se izvede v okviru seminarja.
Pogoji: Za udeležbo v programu ni posebnih pogojev.
Reference: Program s sorodno vsebino izvajamo 5 let (10 ponovitev). Namenjen je učiteljem in ostalim strokovnim delavcem v
osnovnih, srednjih šolah, vvo-jih, vzgojnih zavodih in dijaških domovih.
Cena: 250.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci brezplačno prejmejo priročnik: Shapiro Daniel (1996), Konflikt in komunikacija, Zavod za odprto družbo Slovenija, Ljubljana. Spletna stran: www.pina.info, e-mail: info@pina.info
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

NENASILNA KOMUNIKACIJA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se seznanijo s teoretičnim ozadjem agresivnosti in asertivnosti. Seznanijo se s konstruktivnimi in
nekonstruktivnimi oblikami agresivnosti ter z vlogo agresivnosti in z vlogo asertivnosti pri osebnostnem razvoji. Spoznanja
uporabijo v smislu večjega vpogleda v lastno osebnost in z namenom uporabe teh spoznanj v smeri večje osebnostne
suverenosti. Ciljna skupina: Učitelji/ce v osnovni in srednji šoli, strokovni delavci (svetovalna služba ipd.), vodstveni delavci.
Predavatelji in teme:
• Agresivnost in asertivnost - izr. prof. dr. Matej Tušak
3P
• Pojavne oblike agresivnosti v vsakdanjem življenju - red. prof. dr. Maks Tušak
2P
• Razvoj agresivnosti - red. prof. dr. Maks Tušak
3P
• Samozastopanje med popuščanjem in agresivnostjo - asist. dr. Robert Masten
3D
• Osebni plan samozastopanja - asist. dr. Robert Masten
1D
• Agresivnost kot individualna lastnost - izr. prof. dr. Matej Tušak
2 P, V
• Identiteta in agresivnost - asist. dr. Robert Masten
2D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnici.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference: Izvedeni program Agresivnost v vsakdanjem življenju: dve ponovitvi za učitelje/ce, vzgojitelje/ce, strokovne delavce
(svetovalna služba ipd.), vodstvene delavce.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA UČITELJEV Z DIJAKI
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se seznanijo z modeli učinkovite komunikacije in z načini komunikacije v konfliktu. Sezanijo se z elementi
učinkovitosti komunikacije in z načini miroljubne komunikacije v konfliktu z namenom boljšega vpogleda v lastno vedenje v
konfliktu in iskanja učinkovitih miroljubnih načinov komunikacije v konfliktu. Ciljna skupina: Učitelji/ce v srednji šoli, strokovni
delavci (svetovalna služba ipd.).
Predavatelji in teme:
• Konflikti in načini reševanja konfliktov - red. prof. dr. Maks Tušak
3P
• Ločevanje pozicije, interesa in potreb ter upravljanje s konflikti - premik od pozicije k interesom - asist. dr. Robert
2P
Masten
• Miroljubni načini reševanja konfliktov Afirmacija - komunikacija - kooperacija - Zdenka Marić, asist. dr. Robert
4D
Masten
• Ozaveščanje lastnega vedenja v konfliktni situaciji - Zdenka Marić, asist. dr. Robert Masten
4D
• Modeli učinkovite komunikacije - izr. prof. dr. Matej Tušak
3P
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnicah.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference: Izvedeni program Komunikacija na delovnem mestu: ena ponovitev za učitelje/ce, vzgojitelje/ce, drugo strokovno
osebje (svetovalni delavci, psihologi itd.) in vodstvene delavce.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

SPOŠTLJIVI MEDSEBOJNI ODNOSI, RED, UPOŠTEVANJE PRAVIL IN OMEJITVE
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, ; tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695; vremdoo@siol.net
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Pridobivanje spretnosti prepoznavanja problematike dijakov, seznanjanje z metodami, tehnikami in strategijami uspešnega
komuniciranja, uravnavanje in obvladovanje vzburjenj, jeze in nasilja pri sebi in dijakih, spoznavanje metod in tehnik za
postavljanje meja sebi in drugim ob upoštevanju lastnih potreb, potreb drugih in družbe kot celote. Osvajanje tehnik, metod,
strategij in pristopov za nenasilno življenje ? ob spoznanju, ali to sploh zmoremo ? preizkusite in ugotovite na seminarju.
Predavatelji in teme:
• zadovoljenost lastnih in učenčevih potreb. Kje smo na tej poti? - mag. Darija Žgavc
2, P
• kompenzacijske težave, kdaj in zakaj? Vsak naj sam ob podpori (zase) pravega zagovornika poišče lastno pot 2, ED
mag. Darija Žgavc
• postavljanje pravil in meja lastnih in učenčevih ravnanj - iskanje poti za dosego nujnega in potrebnega - Rajmund
2, TD
Jug
• zaznava osebnostne čvrstosti kot predpogoj za iskanje poti iz stisk - mag. Darija Žgavc
2, P
• vaje doživljanja konfliktnih, problematičnih dogajanj - Rajmund Jug
2, D
• kaj zame in za učenca predstavlja problem v medsebojnem komuniciranju - mag. Darija Žgavc
2, ED
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• učenčeva samopodoba kot osnova za iskanje poti iz težav - mag. Darija Žgavc
2, D
• analiza doživljanja in preteklih načinov razreševanja problemov - Rajmund Jug
2, ED
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.05.02. Tehnike nenasilne komunikacije za učitelje srednjih šol.

TEHNIKE NENASILNE KOMUNIKACIJE ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Razviti spretnosti nenasilne komunikacije pri učiteljih srednjih šol s pomočjo tehnik obvladovana jeze, pomirjanja drugega,
konstruktivnega sporočanja in nedefenzivnega poslušanja ter spoznati možnost razreševanja konfliktov kot načinom zniževanja
ravni nasilja v komunikaciji.
Predavatelji in teme:
• Nasilje ter nasilna in nenasilna komunikacija - Marko Iršič
1P
• Kako iz začaranega kroga nasilja - Marko Iršič
1 P, D
• Obvladovanje jeze - Marko Iršič
1 P, V
• Pomirjanje drugega - Marko Iršič
1 P, V
• Konstruktivno sporočanje - Marko Iršič
1 P, V
• Nedefenzivno poslušanje - Marko Iršič
1 P, V
• Posredovanje tretje osebe - Marko Iršič
1 P, V
• Razreševanje konfliktov kot način zniževanja ravni nasilja v komunikaciji - Marko Iršič
1 P, V
Reference: Programi s sorodno vsebino že izvajani 10x (podjetja, skavtski voditelji, odprte skupine)
Cena: 145.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.06.01. Osebne veščine komuniciranja in vodenja predavatelja v višjih strokovnih šolah.

TEMELJNE VEŠČINE KOMUNICIRANJA IN VODENJA PREDAVATELJEV NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.:01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: V poslovnem in zasebnem življenju je vedno bolj pomembno in spoštovano prijazno, kratko, jedrnato in okoliščinam
ustrezno sporazumevanje. Udeleženci z delavnico vadijo načine, kako to doseči. Poudarek je na usmerjenosti k sogovorniku,
njegovim pričakovanjem in vzpostavitvi komunikacijskega stika, ki je osnova za razvijanje poslovnega uspeha, ki predvideva
korist obeh - sogovornika in govorca.
Predavatelji in teme:
• Vstopanje v proces komuniciranja (VAKOG, možgani in komunikacija, komunikacijski sistem in komunikacijski
2D
trening) - Tončka Godina
• Zgradba govora ( sistem predstavitev, stik s poslušalci, izbira primernih argumentov in iskanje protiargumentov,
2D
kako začenjati in zaključevati pogovor/govor) - Tončka Godina
• Priprava na pogovor/nastop (kaj sodi v pripravo, kako postane trema in nelagodje naš zaveznik, upravljanje s
2D
stresom) - Tončka Godina
• Uspešen pogovor/nastop (usklajevanje vedenja, glasu in čustev z vsebino, tip govornikov in poslušalcev,
2D
ohranjanje stika s poslušalcem, kako ravnati z vprašanji in ugovori) - Tončka Godina
Obveznosti: aktivno sodelovanje.
Reference: Izvajalka je predavateljica na Višji strokovni šoli in trenerka NLP. Že vrsto let uspešno izvaja programe komunikacije
in retorike za učitelje v šolah in drugih izobraževalnih organizacijah.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.06.01. Osebne veščine komuniciranja in vodenja predavatelja v višjih strokovnih šolah.

UMETNOST NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 50
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo možnosti neverbalne komunikacije in se jih naučijo zavestno uporabljati. Obvladovanje glasu in
telesa je bistveni del uspešne komunikacije, saj sta glas in telo izredno močna medija sporočanja ? glas prenese 38%, telo pa
kar 55% vseh informacij pri govornem izražanju.
Predavatelji in teme:
• Telesna govorica (proksemika, gestika, mimika, simbolika kretenj, zrcaljenje in kinestetično vodenje) - Metka
4 P,D,V
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Lebar
• Karizmatična telesna govorica, telo kot zrcalo psihičnega stanja, telo kot instrument. - Metka Lebar
• Glas kot medij, dihanje, vokalna tehnika, izraznost glasu, spremljanje, zrcaljenje in vodenje z glasom. - Metka
Lebar
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT

6 P,D,V
6 P,D,V

UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.06.01. Osebne veščine komuniciranja in vodenja predavatelja v višjih strokovnih šolah.

KOMUNICIRANJE IN VODENJE ZA PREDAVATELJE VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
KOPO IZOBRAŽEVANJE IN RAČUNALNIŠTVO D.O.O., trg Edvarda kardelja 3, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13033
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ingrid Možina Podbršček;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Pridobiti dodatne veščine za uspešno poučevanje na višjih strokovnih šolah Vsebina: prag zaupanja, osebna predstavitev,
sodelovanje študentov pri ciljih in vsebinah, ugotavljanje motiviranosti in odstranjevanje ovir za ustvarjalno delo, spodbujanje,
oblikovanje mnenj in lastnih stališč študentov, različni načini komuniciranja v učnem procesu, psihodinamika skupin, vodenje in
kompetence (osebnostna, strokovna in pedagoška), vaje nastopa, opredeljevanja ciljev predmeta in posameznih vsebin
Predavatelji in teme:
• komuniciranje in vodenje študentov pri poučevanju na višjih strokovnih šolah - univ.dipl.psih. Herman Kosič
4P, 4V
Obveznosti: vaja komunikacija in vodenje v učni sekvenci
Pogoji: lahko začetniki ali izkušeni predavatelji
Reference: izvajanje predavanj na višji strokovni šoli za komercialiste iz predmeta poslovna komunikacija
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: ingrid@kopo.si
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.06.01. Osebne veščine komuniciranja in vodenja predavatelja v višjih strokovnih šolah.

VEŠČINE KOMUNICIRANJA ZA PREDAVATELJE VIŠJIH ŠOL
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 10
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: višje strokovne šole
Cilji: Udeleženci programa se bodo usposobili za učinkovitejše učenje in posredovanje informacij ter svojih idej, odkrivali bodo
načine za lastno motiviranje in motiviranje udeležencev, načrtovanje osebnih in skupnih ciljev ter razumevanje pomena besedne
in nebesedne komunikacije pri sebi in udeležencih izobraževanja. Usposobili se bodo za učinkovitejšo komunikacijo v delovnem
okolju, za učinkovito podajanje povratnih informacij in razvijali pozitiven odnos do dela v skupini.
Predavatelji in teme:
• Osnovni elementi komuniciranja; načini komuniciranja; interaktivni model komunikacije - mag. iris Ucman
2P
• Komunikacija kot vplivanje; postavljanje ciljev; kaj označuje dobrega zaposlenega in vrednote - mag. Iris Ucman
3 P, V
• Komunikacija VAKOG; zaznavni sistemi - mag. Iris Ucman
3 D, V
• Strateška komunikacija; povratna informacija v sendviču - mag. Iris Ucman
4 D, V
• Komunikacijski model uspešne prezentacije (zgradba predavanja, predstavitve - tehnika MAT 4) in uporaba
4 P, V
pripomočkov - mag. Iris Ucman
Obveznosti: Aktivno delo v delavnicah.
Pogoji: /
Reference: Predavateljica ima bogate izkušnje z izvajanjem delavnic o komunikaciji za različne ciljne skupine.
Cena: 294.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

ZGLED KOT POZITIVNA ALI NEGATIVNA POVRATNA INFORMACIJA
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Cilj usposabljanja je utrjevanje pozitivnega osebnega zgleda učitelja. Zato bodo udeleženci v dobrem stiku v osebnem
zgledu predavatelja sprejemali in dajali kvalitetne, konkretne, pozitivne informacije me udeleženci.
Predavatelji in teme:
• Dober stik - Janko Lah
2D
• Posredovanje in poslušanje - Janko Lah
2D
• Povratne informacije - Janko Lah
4D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu, 3 izvedbe - 64 udeležencev; Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39; Razvoj
vodenja 2 - 15; Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42 ; Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 150.000,00 SIT
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Opombe: Razvijte pozitivne povratne informacije. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

DOBRA KOMUNIKACIJA IN POVRATNA INFORMACIJA V IO - KLJUČ DO USPEHA
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571; mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci delavnice spoznajo nekatere preizkušene recepte za to, kako v razredu oziroma predavalnici ustvariti pozitivno
vzdušje polno pričakovanja in želje po znanju. Delavnica nudi predavateljem in učiteljem priložnost, da premislijo svoj dosedanji
pristop h komunikaciji s svojimi udeleženci ter preskusijo nekaj novih pristopov k temu, kako lahko učitelj ustvari dober stik in
kako jih vodi v procesu učenja.
Predavatelji in teme:
• Za boljšo komunikacijo med učiteljem/predavateljem in udeleženci - Mirjam Dominko
3D
• Dober stik z udeleženci je osnova za vse nadaljnje delo - Mirjam Dominko
3D
• Povratna informacija kot odskočna deska za napredek - Mirjam Dominko
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in nastopi.
Pogoji: Zaželene izkušnje pri delu z odraslimi.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

ANDRAGOŠKI KOMUNIKACIJSKI TRENING
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 51
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Naučili se bomo kvalitetno in uspešno uporabljati lastno komunikacijo, pogovarjati se o svojem komuniciranju
(metakomuniciranju) in ga prilagajati glede na trenutne potrebe; iskati, dajati in sprejemati povratne informacije o svojem
komuniciranju in ga prilagajati glede na trenutne potrebe.
Predavatelji in teme:
• Osnove interpersonalne komunikologije - dr. Pavao Brajša
8 P,D,V
• Problemologija, konfliktologija - dr. Pavao Brajša
8 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

KOMUNIKACIJA IN POVRATNA INFORMACIJA PRI ODRASLIH UDELEŽENCIH
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 52
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Spoznati pomen dvosmerne komunikacije-učnega dialoga, prepoznati in upoštevati posebnosti posmeznika in njegovega
načina učenja pri zaznavnaju in dojemanju sveta in odnosa do pomembnih drugih; spoznati pomen dajanja in sprejemanja
povratnih infomacij pri komuniciranju, znati prepoznati in upoštevati govorico telesa pri komunikaciji in medosebnih odnosih.
Predavatelji in teme:
• Kaj je komunciranje / Osebnost in zaznavni tipi - Ida Srebotnik
2 P,D,V
• Model komuniciranja / motnje pri komuniciranju / poslušanje / povratne informacije. - Ida Srebotnik
3 P,D,V
• Posebnosti besednega - govornega komuniciranja in nebesednega komuniciranja. - Ida Srebotnik
3 P,D,V
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

POVRATNA INFORMACIJA KOT MOTIVACIJA ZA ODRASLE UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 53
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeležebci bodo spoznali različne načine posredovanja povratne informacije in njenega vpliva na motivacijo. Predstavili
jim bomo, kako podajamo povratno informacijo glede na različne osebnostne programe motivacije. Spoznali bodo vpliv jezika na
motivacijo. Naučili se bodo izreči pohvalo in kritiko na način, ki ga posameznik lahko sprejme.
Predavatelji in teme:
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• - Povratna informacija po VAKOGU (verbalno in neverbalno) - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Vpliv besedic MORAŠ, NE, AMPAK na motivacijo - Saša Klemenčič
1 P,D,V
• - Osebnostni meta motivacijski programi - Saša Klemenčič
2 P, V
• - Vrnitveno sporočilo - Saša Klemenčič
2 P, D, V
• - Coaching koncept: pohvala in prepoznanje - Saša Klemenčič
1 P, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah.
Reference: Predavateljica je že izvajala seminarje s podobno vsebino za učitelje, vzgojitelje in mentorje učne pomoči.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 10 Komunikacijske spretnosti / 10.07.01. Komunikacija in povratna informacija udeležencem v izobraževanju odraslih.

UMETNOST MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.:01 436 2432,
e-mail: info@insti-rok.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Komunikacija je ena izmed osnovnih ljudskih dejavnosti. Ljudje, ki obvladajo njeno umetnost, so spoštovani, zaželjeni in
cenjeni kot posamezniki in kot sodelavci v vsakem kolektivu. Udeležence bomo seznanili z načini vzpostavljanja uspešne
medsebojne komunikacije, vključevanja čustvene inteligence v proces komuniciranja, kakor tudi o metodah za obvladovanje
lastne osebnosti.
Predavatelji in teme:
• Pomen komunikacije in njen razvoj - Franc Pusar, univ.dipl.andr.
1P
• Razvoj komunikacije na osnovi obvladovanja spretnosti čustvene inteligence - Franc Pusar, univ.dipl.andr.
1P1D
• Vsaka sprememba in razvoj se začne pri sebi - Franc Pusar, univ.dipl.andr.
1P1D
• Nekatere tehnike obvladovanja in kognitivnega vodenja osebnosti - Franc Pusar, univ.dipl.andr.
1P1D
• Prepričanja in pridobivanje sposobnosti njihovega spreminjanja - Franc Pusar, univ.dipl.andr.
1D
Reference: Program je novost, ki jo ponujamo v naslednjem šolskem letu.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

KAKO DO STARŠEV NA PRIJETEN IN UČINKOVIT NAČIN?
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 54
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci prepoznavajo probleme družin okolja, kjer delujejo; prepoznavajo učinkovite načine druženje s starši, skrbniki;
ob igrah vlog doživljajo pomen prvega, pristnega stika s starši, iščejo možnosti uspešnega sodelovanja z vrtcem in domom;
izdelajo letni načrt za delo s starši, skrbniki.
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje in upoštevanje problemov družin našega okolja v sodelovalnem odnosu; starši, enakovredni
4 P,D,V
sodelavci pri vzg - Irma Veljič
• Aktivnosti, ki staršem potrjujejo, da so naši sodelavci; vzgoja otrok ob samopotrditveni avtoriteti;vzgajanje z
4 P,D,V
zgledom. - Irma Veljič
• Način odpravljanja nasilja, odtujenosti in slabe samopodobe otroka - Irma Veljič
4 P,D,V
• Načrtovanje skupnih aktivnosti staršev in šole; prevzemanje odgovornosti za izvedbo - Irma Veljič
4 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

SPORAZUMEVANJE MED STARŠI IN VZGOJITELJI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 55
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci spoznajo pomen sporazumevanje med starši in vzgojitelji, prepoznajo lastne vzorce sporazumevanja
inodkrijejo prednosti in pomankljuvost le-tega. S tem vplivajo na spremembo lastnega mišljenja in ravnanja ter tako razvijajo
uspešne strategije sporazumevanja med starši in njimi.
Predavatelji in teme:
• Identificiranje dosedanjih izkušenj pri sporazumevanju s starši; O pomenu povezovanja med starši in drugimi
8 P,D,V
pomembnimi v - dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
• Ozavešèanje lastne komunikacijske spretnosti ter oblikovanje vzajmenih odnosov med starši in vzgojitelji - dr.
8 P,D,V
Jurka Lepičnik Vodopivec
Reference: Seminar že več let uspešno izvajamo.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

SPORAZUMEVANJE MED STARŠI IN VZGOJITELJI - NADALJEVALNI
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GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 56
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glotanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci spoznajo medsebojne odnose z vidika vzgojnega procesa, elemente uspešnih medsebojnih odnosov, stili
komuniciranja znotraj oddelka in zunaj njega, proces oblikovanja podobe o sebi s komunikacijskega vidika in kvalitetno
sporazumevanje s starši v konfliktnih situacijah.
Predavatelji in teme:
• Medsebojni odnos - temelj vzgojnega procesa - dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4 P,D,V
• Elementi uspešnih medsebojnih odnosov - dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4 P,D,V
• Stili komuniciranja s starši - dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4 P,D,V
• Sporazumevanje med starši v konfliktnih situacijah - dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

VKLJUČEVANJE DRUŽINE V ŽIVLJENJE VRTCA
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 39
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznavanje pomena in strategij sodelovanje vrtca z družinami; opredelitev pravic in odgovornosti staršev;
Predavatelji in teme:
• Značilnosti in vloga sodobne družine - Fanika Balič
• Procesi, ki se odvijajo v družini - Fanika Balič
• Pomen, prednosti in izzivi sodelovanja z družinami - mag. Sonja Rutar
• Stopnje participacije družin v vrtcu - mag. Sonja Rutar
• Pravice in odgovornosti staršev - Fanika Balič
• Oblike sodelovanja z družinami - mag. Sonja Rutar
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

Št. točk: 1

2P,D
2P,D
2P,D
4P,D
2P,D
4P,D

UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

PRIPRAVA DELAVNIC ZA STARŠE
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Sodelovanje s starši je ena temeljnih nalog vskega pedagoškega delavca. Na seminarju bodo udečležencem ponujene
vsebine, metode in cilji dela s starši. Poudarek bo na delu s skupino staršev, njihovi animaciji in spodbujanju k sodelovanju
znotraj vzgojnoizobraževalnega procesa.
Predavatelji in teme:
• Vloga starša v vzgojnoizobraževalnem procesu - Gregor hartman,prof.
1P
• Komunikacija s staršem - Gregor Hartman,prof.
1P,1V
• Vsebinska in metodološka priprava delavnic za starše. - Gregor Hartman,prof.
1P,4D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Do 30 udeležencev v skupini.
Reference: 1 leto v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 100.000,00 SIT
Opombe: UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

SODELOVANJE S STARŠI
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Sodelovanje s starši je ena temeljnih nalog vsakega pedagoškega delavca. Na seminarju bodo udeležencem ponujene
vsebine , medote in cilji dela s starši. Poudarek bo na delu s skupino strašev, njihovi animaciji in spodbujanju k sodelovanju
znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa.
Predavatelji in teme:
• Vloga staršev v vzgojno izobraževalnem delu - Gregor Hartman
3P,1D,V
• Sodelovanje s starši - pomen in potreba - Gregor Hartman
2P
• Vloga razrednika - Gregor Hartman
1P,V
345

UZB – Programi za učiteljske zbore

• Priprava delavnic za starše - spodbujanje sodelovanja - Gregor Hartman
1D,V
Obveznosti: Pogoji: Reference: Seminar se je s sorodno vsebino izvajal v šolskih letih 2002/03 in 2003/04 za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljic v
vrtcih.
Cena: 100.000,00 SIT
Opombe: Za vprašanja glede izvedbe seminarja nas lahko pokličete na tel.št.01 56 56 114 ali pošljete vprašanje po mailu:
gregor.hartman@siol.net.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

USTVARJANJE DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV S STARŠI
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Namen izobraževanja je, da udeleženci izostrijo občutljivost za relevantne vidike komunikacije pri vodenju roditeljskih
sestankov in pogovornih ur s starši ter ustvarjajo pogoje za razvoj pozitivnih medsebojnih odnosov.
Predavatelji in teme:
• Izdelava scenarija za roditeljski sestanek. Priprava vabila. Predstavitev scenarijev v skupinah in analiza. - mag.
3D
Jurij Smerdelj
• Kaj zagotavlja uspeh roditeljskega sestanka. Vrste sestankov. Kako motivirati starše za sodelovanje. - mag. Jurij
1D
Smerdelj
• Vrste razgovorov. Pogovorne ure, priložnost za medsebojno spoznavanje. Ovire pri sodelovanju. - mag. Jurij
1P
Smerdelj
• Priprava scenarija za pogovorno uro. Pozitivno vodenje razgovora. Izvedba po skupinah in analiza. - mag. Jurij
3D
Smerdelj
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 8 skupin vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Pšunder. M. (1994) Knjižica za učitelje in starše. OZ. Maribor
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

\"ZAHTEVNI\" STARŠI
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Kako obsežno naj bo sodelovanje s starši in kako ravna strokovna delavka ob zahtevnih starših. Naučili se boste vrsto
metod, tehnik, strategij, poleg tega pa tudi izmenjale svoje dobre pozitivne primere, ki ste jih že doživele.
Predavatelji in teme:
• Koliko staršev je zahtevnih? - Marija Jerina
3 P,V
• Strokovno delo z zahtevnimi starši - Marija Jerina
1P
• Kje so meje strokovne kompetence, metode - Marija Jerina
1P
• Izmenjava mnenj in odgovori na vprašanja - Marija Jerina
3 P,D
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Na listu papirja napisana 3 vprašanja v zvezi z delom s starši.
Reference: S podobno vsebino (Starši in jaz) sem izvedla 6 uspešnih izvedb po Sloveniji.
Cena: 128.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

AKTIVIRANJE STARŠEV ZA SODELOVANJE V VZGOJNEM PROGRAMU VVO
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: red. prof. dr. Ludvik Horvat, e-mail: ludvik.horvat@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1156;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Prenos spoznanj razvojne, pedagoške in socialne psihologije za delo v vrtcih. Ciljna skupina: Vzgojiteljice, svetovalni
delavci in vodstveni delavci v VVO.
Predavatelji in teme:
• Družina kot dejavnik psihičnega razvoja - red. prof. dr. Ludvik Horvat
4 P, S
• Spodbujanje intelektualnega in osebnostnega razvoja predšolskih otrok - doc. dr. Matija Svetina
4 P, S
• Komunikacija med družino in vrtcem - doc. dr. Vislava Velikonja Grobelnik
4 P, S
• Vsebine in oblike sodelovanja s starši - mag. Valerija Bužan
4 P, S
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Pogoji: Ustrezna predizobrazba.
Reference: Izvedeni program Med družino in vrtcem v dveh ponovitvah za vgojiteljice.
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Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Razvojna psihologija (Horvat, Magajna, 1987) in Razvojna psihologija (Marjanovič Umek in Zupančič,
2002), Otrokov svet (Papalia, Ols in Feldman, 2003).
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.01.01. Sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v vrtec.

MOTIVIRANJE STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK ZA USTVARJALNO SODELOVANJE
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seminar je načrtovan procesno: 1. del: spoznavanje pomena ustvarjalnega sodelovanja za učinkovito delo, samorazvoj in
razvoj otrok: seznanjanje s kreativnim, ustvarjalnim soočanjem s težavami v odnosih preko praktičnih primerov, urjenje
zaupanja v delo strokovnih delavcev vrtca in moč lastnih in njihovih odločitev; 2. del: preverjanje osvojenega na izboru
konkretnih primerov zadovoljivega, nezadovoljivega sodelovanja iz prakse; omogočanje delovne razbremenitve preko oblik
načinov sodelovanja.
Predavatelji in teme:
• pomen kreativnega sodelovanja med starši predšolskih otrok in strokovnimi delavci vrtcev - mag. Darija Žgavc
2, P
• urjenje zaupanja v delo strokovnih delavcev vrtca - modeli, stili, prijemi kot pomoč - mag. Darija Žgavc
3, ED
• kriteriji zadovoljivega in nezadovoljivega sodelovanja - oblikovani po merilih iz prakse - Rajmund Jug
3, D
• aktiviranje notranjih virov moči za sproščeno sodelovanje - Metod Jeromel
2, ED
• kriteriji zadovoljivega in nezadovoljivega sodelovanja - oblikovani po merilih iz prakse - mag. Darija Žgavc,
3, ED
Rajmund Jug, Sandra Šok
• ustvarjalno soočanje in kakovostno razreševanje težav v odnosih - osvajanje metod, tehnik in strategij na
3, ED
praktičnih primerih - mag. Darija Žgavc
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

RAZREDNIK IN RAZRED
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11003
Št. točk: 1
Koordinator: Maša Alič 041 - 751 246 masa.a@volja.net;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar se izvaja pretežno v obliki pedagoške delavnice in je namenjen razrednikom in vsem, ki se sprašujejo: - kakšna je
vloga razrednika v šoli, - kako pripraviti razredne ure, - kako dobro sodelovati s starši. Utrdi zavedanje o vlogi razrednika, ki je
nenadomestljiva, ko si prizadevamo za dobro šolo, ki temelji na štirih stebrih: učiti se, da bi vedeli, da bi znali delati, učiti se, da
bi znali živeti v skupnosti, učiti se biti. (J. Delors, Učenje - skriti zaklad)
Predavatelji in teme:
• Namen in cilj razrednih ur - dr. Jana Kalin
2P, V, 2D
1P, V, 2
• Metode in oblike dela z razredom - dr. Jana Kalin
D
1P, V, 3
• Priprava razrednih ur - dr. Jana Kalin
D
• Razred kot skupnost - dr. Jana Kalin
1P, 1D
• Sodelovanje s starši - dr. Jana Kalin
1P, 2D
Obveznosti: Udeleženci svoje obveznosti za pridobitev točk opravijo z aktivnim sodelovanjem na seminarju.
Reference: Seminar izvajamo v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju že
6 let. Udeleženci s svojimi odzivi potrjujejo njegovo kvaliteto in uporabnost.
Cena: 285.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

USPOSABLJANJE VODITELJEV ŠOLE ZA STARŠE
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 11003
Št. točk: 1
Koordinator: Lucija Paljk, 041 - 533 433, lucijapaljk@hotmail.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar želi usposobiti strokovne delavce za vodenje šole za starše. Njegov namen je predstaviti razloge za ustanovitev
take šole ter izdelava načrta delovanja (organizacija, vsebina, način izvedbe).
Predavatelji in teme:
• Razlogi za organiziranje šole za starše in dosedanje izkušnje nekaterih šol za starše - mag. Silvo Šinkovec
2P, 2D
• Vsebina šole za starše - ključne teme - Ana Nahtigal
1P, 2D
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• Načrtovanje šole za starše in motiviranje zanjo (ravnatelja, učiteljev, staršev) - mag. Silvo Šinkovec
1P, 1D
• Oblike dela s starši - mag. Silvo Šinkovec
2P, 2D
• Načini vrednotenja izpeljav - Ana Nahtigal
1P, 2D
Obveznosti: Udeleženci svoje obveznosti za pridobitev točk opravijo z aktivnim sodelovanjem na seminarju.
Reference: Seminar je bil v šol. letu 2002/03 že izveden v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju. Namenjen je bil učiteljem, svetovalnim delavcem in ravnateljem
Cena: 210.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

KAKO DO ZANIMIVIH, ZABAVNIH IN POUČNIH RAZREDNIH UR?
Društvo mladinski ceh, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Jože Gornik, telefon 01 427 71 40, mobilni telefon 041 401 255, elektronska pošta: joze.gornik@salve.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Motivacija in sodelovanje učencev sta izrednega pomena za uspeh razredne ure. Zaradi tega bodo predstavljene nove
tehnike in metode dela pri razrednih urah, ki temeljijo na motivaciji učencev ter njihovi aktivni udeležbi v razredni uri. V okviru
izobraževanja bomo izvedli tudi nekaj simulacijskih iger.
Predavatelji in teme:
• Delavnice \"Vzemi in naredi\" - Rafo Pinosa
4D
• Pričakovanja otrok - odziv nanje - Mija Marija Klemenčič
1,5 P V
• Razrednik razpet med učitelji in učenci - Urška Marolt
1,5 P V
• Tenka črta med dobro in slabo prakso - Nataša Cotman
1V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje pri vajah in delavnicah.
Reference: Društvo mladinskih ceh izdaja knjige s področja pedagogike igre in pripomočke za izvajanje raznih kreativnih
delavnic, ki so lahko v pomoč pri pripravi razrednih ur.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporoča se obleka, ki omogoča aktivno sodelovanje v učnem procesu. Način dela je interaktiven.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

RAZREDNA URA - ENKRATNA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ UČINKOVITIH MEDOSEBNIH ODNOSOV
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali, kako lahko z različnimi tehnikami razredne ure izkoristijo za razvijanje socialnih in
komunikacijskih spretnosti učencev. Kako doseči, da bodo učenci sprejemali in zaupali svojemu razredniku?
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje potreb in kakovostnega sveta svojih učencev - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
2P,2V
evropsko diplomo
• Metode razvijanja socialnih spretnosti razreda (učinkovita komunikacija v skupini, vzpostavitev kvalitetnih
medosebnih odnosov, sprejemanje različnosti, doseganje skupnih ciljev razreda) - Herman Vernik,
2P, 4V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Učenje spretnosti vodenja razreda - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2V, 2P
• Kako sodelovati s starši - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
1P, 1V
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

S PREDANOSTJO IN LJUBEZNIJO SEM DOBER RAZREDNIK
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Teorija izbire nas uči, da so učenci pripravljeni trdo delati za učitelja, ki ga imajo radi, ki jih spoštuje in oni njega, jih zna
zabavati. Udeleženci bodo spoznali, kako ustvariti prijetno in vzpodbudno klimo v svojem razredu.
Predavatelji in teme:
• Kako se približati svojim učencem - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
2P, 4V
• Kako staršem predstaviti problem, ki ga ima njihov otrok - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z
1P, 1V
evropsko diplomo
• Napotki kako se vam bodo učenci pripravljeni pokazati se takšni kot so v resnici - Herman Vernik,
2V
prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
• Učinkovita komunikacija: Kdo ste, za kaj se zavzemate, kaj boste storili zanje ... (vloga razrednika) - Herman
2P, 4V
Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
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Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

RAZREDNIK - SOOBLIKOVALEC SPODBUDNIH ODNOSOV
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 57
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ozavestiti udeležence o pomenu, nujnosti ter prednostih delovanja v timu, jih usmeriti k poglobljenemu razmišljanju in
zaključevanju o pomembnih korakih načrtovanja in vodenja pouka, o delu participacije učencev; pripraviti scenarije za razredne
in govorilne ure, roditeljske sestanke; ustvarjati pogoje za dobro šolo in uspešno razreševanje konfliktov med učenci - učitelji starši.
Predavatelji in teme:
• Ustvarjalni šolski tim in moje mesto v njem - Irma Veljič
2 P,V
• Izkustveno in kolegialno učenje učencev in učiteljev - Irma Veljič
2 P,V
• Komunikacijske spretnosti vodje; jaz in ti sporočila; učinkovito razreševanje konfliktov. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Kako motivirati učence, starše za sodelovanje; uspešni načini in oblike. - Irma Veljič
2 P,V
• Metode uspešnega vodenja pogovora. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Komunikacija - sredstvo za vzpostavljanje odprtega odnosa. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Vpliv stresnih situacij na ustvarjalnost učencev, učiteljev. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Načini kolegialnega svetovanja in v šoli. - Irma Veljič
2 P,V
Pogoji: Aktivno sodelovanje v pedagoški delavnici.
Reference: Seminar je bil izveden v osnovni in srednji šoli.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI UČENCEV
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 58
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je zelo praktično naravnan. Učitelji bodo spoznali in preizkusili načine, kako izrabiti razredne ure za razvijanje
samopodobe in socialnih spretnosti učencev (medosebni odnosi in komunikacija, reševanje problemov, stropnosti itd.); Naučili
se bomo oblikovati in izpeljati delavnice, s katerimi lahko izboljšamo klimo, medsebojne odnose in počutje v razredu.
Predavatelji in teme:
• Pomen socialnih spretnosti in njihovega razvoja v življenju posameznika. - Saša Klemenčič
1 P,D
• Ugotavljanje potreb učencev oz. celotne razredne skupnosti po razvoju določenih socialnih spretnosti - Saša
1 P,D
Klemenčič
• Metode za poučevanje in treniranje socialnih spretnosti - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• Različni pristopi glede na razvojno obdobje - Saša Klemenčič
2 P,D
• Praktična izpeljava razredne ure - Saša Klemenčič
9 D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

ŠOLA V GIBANJU
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 59
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ozavestiti udeležence o pomenu in nujnosti ter prednostih delovanja v šolskih timih, jih usmeriti k prepoznavanju,
vključevanju pomembnih korakov načrtovanja in vodenja pouka ter aktivnega vključevanja učencev; Pripraviti scenarije za
razredne in govorilne ure, roditeljske sestanke; Prepoznavati pogoje za kakovostno šolo, sodelovanje z učenci, sodelavci na
šoli,...uspešno razreševanje konfliktov.
Predavatelji in teme:
• Ustvarjalni šolski tim in moje mesto v njem - Irma Veljič
5 P,D,V
• Izkustveno in kolegialno učenje učencev in učiteljev; komunikacijske spretnosti vodje in učinkovito razreševanje
4 P,D,V,
konfliktov; vpliv stresnih situacij na ustvarjalnost učencev; - Irma Veljič
• Motiviranje učencev, staršev za sodelovanje; uspešni načini in oblike; - Irma Veljič
5 P,D,V
• Priprava celoletnega programa dela s starši - Irma Veljič
2 P,D,V
Pogoji: Aktivno sodelovanje v pedagoški delavnici.
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
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UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

TRIKOTNIK : UČENEC, UČITELJ, STARŠI
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erna Tadič,prof;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj seminarja je poudariti predvsem vzgojno nalogo, ki jo ima razrednik, ko ubira pravo pot med šolskimi predpisi,
pravicami učencev in zahtevami staršev
Predavatelji in teme:
• 1. Učitelj- klic ali poklic - prvič v življenju in nato vsako leto znova v začetku šol. leta - Dušica Kunaver,
1P
univ.dipl.prof.angl/ruščine
• 2. Učitelj kot vzgojitelj v različnih situacijah v razredu v odnosu do posameznika in do razreda v celoti - Dušica
2P
Kunaver
• 3. Vzgoja skozi učni proces in s pomočjo učnih vsebin pri posameznih predmetih - Dušica Kunaver
2P
• 4. Učitelj in starši -roditeljski sestanki, govorilne ure, individualni razgovori - Dušica Kunaver
3P
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: Posebnih pogojev za izvedbo ni. Število kandidatov do 30.
Reference: Program izvaja profesorica, ki je vsebino seminarja oblikovala na osnovih 37 let poučevanja na osnovnih in srednjih
šolah. Seminar izvajamo že vrsto let
Cena: 115.000,00 SIT
Opombe: Seminar je še posebej primeren za mlade učitelje; delo na seminarju pa je podprto z avtorskim priročnikom :Mlademu
učitelju na pot
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

STARŠI IN UČENCI - NAŠI AKTIVNI SODELAVCI
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 13020
Št. točk: 0,5
Koordinator: Saša Širca, e-mail: sasa@much.si, telefon: 01/423 78 60, fax: 01/423 78 75, naslov: Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Pedagoški delavci bodo s pomočjo vaj in delavnic spoznali odgovornosti razrednika učencev in staršev pri reševanju
problemov oddelka, se seznanili s tehniko vodenja uspešnega razgovora s starši ob sporočanju manj prijetnih sporočil in
spoznali preprosta pravila, ki jih upoštevamo pri razgovoru s strši in učenci, da ohranjamo dober odnos in preprečimo konflikte.
Predavatelji in teme:
• Pričakovanja učencev in staršev do učitelja - Milena Kejžar
1 P,D
• Odgovornosti razrednika učencev in staršev pri reševanju problemov oddelka - Milena Kejžar
2 P,V
• Vsebina razrednih ur in pomoč učencev pri vodenju razrednih ur - Milena Kejžar
1 P,D
• Kako poteka razgovor s starši ob sodelovanju otroka - Milena Kejžar
1 P,V
• Tehnika vodenja uspešnega razgovora s starši ob sporočanju manj prijetnih sporočil - Milena Kejžar
2 P,V
• Preprosta pravila, ki jih upoštevamo pri razgovoru s starši, da ohranjamo dober odnos in preprečimo konflikte 1 P,D
Milena Kejžar
Obveznosti: Aktivna udeležba in najmanj 75% prisotnost na seminarju.
Reference: Program v taki obliki kot je načrtovan ni bil izveden še nikoli, posamezne teme pa so bile izvajane v 3. delu
seminarja pod naslovom Omogočimo otroku odgovorno vedenje - 3. del
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Thomas Gordon: Reševanje konfliktov. Dr. William Glasser: Teorija izbire, Dobra šola in učitelj
v dobri šoli. Dodatne informacije na www.much.si in na e-naslovu: sasa@much.si
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

OBVLADOVANJE TEŽAVNIH RAZREDOV - VLOGA RAZREDNIKA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, GOZDARSKA POT 11, 2390 Ravne na Koroškem
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 05002
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mag. Vesna Lujinović;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - razmejitev različnih vlog razrednika: učitelj, svetovalec, razrednik, zagovornik, kaznovalec; - izdelava programa za
vodenje razreda, ki je težje vodljiv; - sodelovalno vodenje težavnega razreda skupaj z učitelji - učinkovite svetovalne tehnike, ki
jih lahko razrednik uporabi v odnosu do staršev;
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje vednjsko težavnih otrok - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
2P
• Praktična izdelava programa dela z težavnim razredom - Mag. Vesna Lujinović
4V
• Obvladovanje čustvene odzivnosti vseh udeleženih na težavni razred - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
2P
Obveznosti: izdelava programa za vodenje težavnega razreda ali seminarska naloga
Reference:
Cena: 130.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).
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PARTNERSTVO S STARŠI
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 11
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše tel.: 07 393 45 50 meta.gaspersic@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali pomen sodelovanja s starši ori oblikovanju medsebojnih odnosov v šoli. Prepoznali in ovrednotili
bodo vzroke uspešnosti posameznih oblik sodelovanja in razvijali partnersko komunikacijo kot izhodišče priprave staršev za
tvorno vključevanje v vzgojno-izobraževlni proces otrok.
Predavatelji in teme:
• Kako določa sodelovanje staršev v šoli zakonodaja - Darja Brezovar
2 P, D
• Uspešna komunikacija kot pogoj za uspešno sodelovanje - dr. Nives Ličen
4 P, V
• Uspešne oblike in modeli sodelovanja s starši - Jasna Ignjatič, Alenka Knez
4 D, V
• Načela sodelovanja - Jasna Ignjatič
3 D, V
• Ovire pri sodelovanju s starši - Jasna Ignjatič
3 D, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Pogoji: /
Reference: Več izvedb programa v obliki krajših delavnic.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

RAZREDNIK MED ODGOVORNOSTJO IN PRIČAKOVANJI
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 12
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric- nm.si, nada.jakse@@ric-nm.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo definiral probleme in pričakovanja posameznih skupin znotraj šolskega sodelovanja, ter oblikovali
smernice sodelovanja s starši.
Predavatelji in teme:
• Razrednik in razredništvo (vloge in naloge, odgovornosti) - Marinka Lubšina Novak, Jasna Ignjatič
2P
• Razrednikovo sodelovanje s starši - Jasna Ignjatič
3D
• Načrtovanje razrednih ur - Jasna Ignjatič
4 D, V
• Didaktični vidiki sodelovanja s starši - Jasna Ignjatič
6D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Pogoji: /
Reference: /
Cena: 294.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

KAKO IZBOLJŠATI ODNOS S STARŠI
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali: pomen kakovostnih odnosov s starši za razvijanje partnerstva, zavezništva in prijateljstva; kako
načrtovati, izvesti in vrednotiti izobraževalni roditeljski sestanek; kako oblikovati vabilo, ki spodbuja starše k sodelovanju,
didaktične vidike sodelovanja s starši.
Predavatelji in teme:
• Kaj zagotavlja uspeh roditeljskega sestanka? Vrste sestankov. Kako motivirati starše za sodelovanje na
2P
sestankih? - mag. Jurij Smerdelj
• Izdelava scenarija na izbrano temo izobraževalnega roditeljskega sestanka - mag. Jurij Smerdelj
2D
• Priprava predloga vabila, ki vabi starše na sestanek. Izdelava evalvacijskega vprašalnika za starše. - mag. Jurij
1D
Smerdelj
• Ovire pri sodelovanju s starši in kako jih odpraviti. - mag. Jurij Smerdelj
1 P, D
• Predstavitev osnutkov izobraževalnih sestankov in analiza. - mag. Jurij Smerdelj
2D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s navedeno vsebino je bil izveden za 22 skupin učiteljev.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Pšunder. M. (1994), Knjižica za učitelje in starše, OZ, Maribor.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

KOMUNIKACIJA RAZREDNIKA Z RAZLIČNIMI SKUPINAMI UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 13024
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica Tel.: 01 529 10 45 Faks: 01 529 10 46;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se seznanijo z izpostavljeno vlogo razrednika in najpomembnejšimi obveznostmi, ki jih mora opravljati,
spoznajo nujnost ustrezne komunikacije z učenci, sodelavci, svetovalno službo, vodstvom zavoda in drugo javnostjo in si ov
vajah razvijajo sposobnosti dobre komunikacije.
Predavatelji in teme:
• Komunikacija med različnimi udeleženci izobraževanja - mag. Srečko Zorko
2P
• Simulacija situacij in komunikacije z različnimi udeleženci izobraževanja (učenci, starši, sodelavci, svetovalno
6D
službo, vodstvom šole) - mag. Srečko Zorko
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za več šolskih kolektivov.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature prejmejo udeleženci skupaj z gradivom.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

PARTNERSTVO S STARŠI IN POGOVORNE URE
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali pomen dobrega sodelovanja s starši v prenovljeni šoli in poti za izboljšanje le-tega. Spoznali
bodo vzroke uspešnosti posameznih oblik sodelovanja s poudarkom na načrtovani in pozitivno vodeni pogovorni uri. Znali bodo
pripraviti scenarij za prijetno in učinkovito pogovorno uro, jo voditi in analizirati.
Predavatelji in teme:
• Uspešna komunikacija, pogoj za uspešno sodelovanje. Klima partnerskih odnosov. - mag. Jurij Smerdelj
1 P, D
• Sodelovanje s starši v zakonodaji. Vrste razgovorov. Pogovorne ure, priložnost za medsebojno spoznavanje. 2P
mag. Jurij Smerdelj
• Ovire pri sodelovanju s starši. - mag. Jurij Smerdelj
1 P, D
• Izvedba pogovornih ur po skupinah, analiza in razgovor. - mag. Jurij Smerdelj
2D
• Priprava scenarija za pogovorno uro. Osnutek vabila. - mag. Jurij Smerdelj
2D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za 22 šolskih kolektivov.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Paulič. O. (1997): Izobraževanje za dobro sodelovanje s starši. Vzgoja in
izobraževanje 1/97
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

SODELOVANJE MED UČITELJI IN STARŠI
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Marinka Bečela, dipl. soc. del., spec. za supervizijo;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učenje oblik sodelovanja med učitelji in starši z namenom izboljševanja komunikacije v polju: učitelj, učenec, starši. Cilj:
razvidnost komunikacije, pomen mentalno higienskega vidika odnosa, aktivno sodelovanje udeležencev v aplikaciji različnih
oblik sodelovanja.
Predavatelji in teme:
• Šola kot sistem; Interakcija med vsemi udeleženimi - Marinka Bečela
6P
• Prikaz različnih oblik sodelovanja med učitelji in starši; Načrtovanje posameznih oblik dela - Nada Topolovec
10 V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje, zaključna evalvacija.
Pogoji: Avdiovizualna sredstva, projektor, prostori za delo v malih skupinah.
Reference: Do sedaj so bile že izpeljane štiri izpeljave seminarja. Seminar je namenjen ućiteljskemu zboru.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: E-mail:marinka.becela@guest.arnes.si; splet. stran:www.svet-center-mb.si; Literatura: Resman, M.: Obrati v filozofiji
sodelovanja med domom in šolami. Hanford, I.: Leasing with Parents;
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

VSAK JE LAHKO USPEŠEN - RAZREDNIK V UČEČI SE ŠOLI
ŠOLA ZA RAVNATELJE, župančičeva 6, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 02005
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Justina Erčulj T: 04 2362 260 F: 04 2362 261 E: justina.erculj@solazaravnatelje.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj programa je usposobiti razrednike za vodenje razreda, da bodo z učenci lažje skupaj reševali probleme in se
uspešneje povezovali v učečo se skupnost
Predavatelji in teme:
• Načrtovanje dejavnosti v razredu - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
6PV
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• Medsebojno sodelovanje - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
6PV
• Reševanje problemov - Predavatelji šR in zunanji sodelavci
4PV
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na delavnici, priprava primera dejavnost u učenci, portfolio in poročanje
Pogoji: V program se lahko vključijo razredniki osnovnih in srednjih šol, vsebine so primerne tudi za strokovne delavce, ki niso
razredniki
Reference: Del programa je bil poskusno izveden v 1999/2000 v 3 osnovnih šolah v okviru projekta Mreže učeči se šol. Nastala
gradiva bodo do izvedbe dopolnjena
Cena: 240.000,00 SIT
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

VLOGA IN DELO RAZREDNIKA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Jana Kalin, e-mail: jana.kalin@ijs.si, tel: 01 241 1136;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z vlogo in nalogami razrednika. Izhajajoč iz različnih pričakovanj, s katerimi se soočajo
razredniki, bomo odkrivali, kako naj razrednik oblikuje in razvija svojo vizijo dela. Udeleženci bodo spoznali pristope k
oblikovanju ustrezne klime v oddelčni skupnosti, načrtovanju in izvajanu ur oddelčne skupnosti ter namene in oblike sodelovanja
med učitelji in starši oz. šolo in domom.
Predavatelji in teme:
• Vloga razrednika - doc. dr. Jana Kalin
4 P, D
• Oblikovanje oddelčne skupnosti - doc. dr. Jana Kalin
2D
• Ure oddelčne skupnosti (namen, vsebina, način dela, program) - doc. dr. Jana Kalin
5 P, D
• Namen sodelovanja med učitelji in starši - doc. dr. Jana Kalin
2 P, D
• Oblike sodelovanja med učitelji in starši - doc. dr. Jana Kalin
3 P, D
Obveznosti: Priprava, izvedba in analiza ure oddelčne skupnosti ali seminarska naloga.
Pogoji: Razredniki, učitelji in svet. delavci, vzgojitelji v dijaških domovih.
Reference: Izvedeni programi Razgovor pri delu razrednika, Šola za razrednike, Razrednik in razred: več kot 20 delavnic po 24
ur, veliko enodnevnih seminarjev za razrednike, učitelje in svetovalne delavce.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura:Bečaj, J. (2001): Razrednik in šolska kultura. Sodobna pedagogika, Letnik 52, št. 1, str. 32-44;Kalin, J.
(2001): Pogledi na razrednikovo delo in vloge razrednika. Sodobna pedagogika, Letnik 52, št. 1, str. 8-31
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

MOTNJE HRANJENJA PRI NAJSTNIKIH - UČITELJI LAHKO POMAGAMO
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Damjana Podkrajšek, dr.med., Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, tel. 03-4251200, e mail: damjana.podkrajsek@zzv-ce.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj je posredovati udeležencem znanja in veščine za zgodnje prepoznavanje znakov ter ustrezno ravnanje: pogovoriti se z
najstnikom in ohraniti zaupanje; poiskati pomoč pri strokovnjakih; kako in kdaj obvestiti starše; kako spodbujati razred h krepitvi
povezanosti in pripadnosti; kako pripraviti razred in učiteljski zbor na vrnitev najstnika iz bolnišnice; kako postopati v razredu z
debelim učencem. Delo poteka v obliki kratkih predavanj, vaj, razgovorov in igre vlog.
Predavatelji in teme:
• Telesna samopodba - zakaj je tako pomembna - asist. Metka Kuhar
1P
• Motnje hranjenja - motena samopodoba in uporaba hrane kot nasilja nad samim seboj - Darinka Mihelak ali Živa
2 P,V
Fortič Smole
• Najstnik z znaki anoreksije in bulimije: kaj lahko stori razrednik - Darinka Mihelak ali Živa Fortič Smole
2V
• Debel učenec v razredu: kaj lahko naredi razrednik - mag.Damjana Podkrajšek ali Alenka Hafner
2V
• 10 pravil za ukrepanje in kam po pomoč - mag.Damjana Podkrajšek ali asist.mag.Marjetka Hovnik Keršmanc
1V
Obveznosti: Zaželeno je, da udeleženci prelistajo 10 strani gradiv, ki jih prejmejo teden dni pred začetkom.
Pogoji: Edini pogoj je motiviranost osvojiti znanja in veščine o problematiki, ki strmo raste in zajema tudi že otroke, mlajše od
10 let.
Reference: Marca 2004 smo izpeljali tak seminar za 33 učiteljev, povprečna ocena je bila 5,7. Urejamo spletno svetovalnico, v
kateri že četrto leto strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja o motnjah hranjenja.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program izvajata v sodelovanju in izmenoma Zavoda za zdravstveno varstvo Celje in Kranj, zato sta pri vsaki vsebini
napisana po dva predavatelja. Priporočamo ga celotnim kolektivom osnovnih šol.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.02.01. Vloga razrednika v osnovni šoli (razredne ure, delo s starši).

TO SEM JAZ IN TO JE MOJ RAZRED
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 03010
Št. točk: 1
Koordinator: Ksenija Lekić, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, tel:03/42 51 146, e-pošta:
ksenija.lekic@zzv-ce.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
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Cilji: V prvem dnevu bodo udeleženci spoznali razred kot prostor za razvijanje dobre samopodobe in se učili veščin za
ustvarjanje kakovostne klime v razredu. Spoznali bodo spletno svetovalnico za mlade To sem jaz. Vključeni bodo v prikaz
primera dobre razredne ure, ki spodbuja zrelo reševanje konfliktne situacije in pozitivno vzdušje v razredu. V drugem dnevu
bodo učitelji po programu Razvijanje pozitivnega samovrednotenja osvetlili dejavnike za razvijanje lastne samopodobe in
osebne učinkovitosti.
Predavatelji in teme:
• Razred - učni prostor dobre samopodobe kot življenjskega učenja (dobra samopodoba razrednika in učencev kot
1,5 P
dejavnik zadovoljstva, ustvarjalnosti in odpornosti proti stresu) - Marja Strojin
• Veščine spodbujanja dobrih odnosov in pozitivne samopodobe v razredu (razvijanje veščin za kakovostno
4D
razredno klimo) - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec
• Razvijanje pozitivnega samovrednotenja: dejavniki za zdrav osebnostni razvoj, načini za povečanje osebne
učinkovitosti, možnosti za uvajanje programa v šolsko okolje - Usposobljeni inštruktor programa Razvijanje
8 P, D
pozitivnega samovrednotenja
• Igramo Rep - primer dobre razredne ure (po metodi dramatizacije besedila in igre vlog), ki sprošča vzdušje v
1,5 D
razredu in zbližuje učitelja z učenci - Alenka Tacol, Ana Vovk - Pezdir
• To sem jaz - primer projekta, ki ponuja učitelju podporo pri delu z razredom (sodoben projekt spletnega
1P
komuniciranja z mladimi in promocije zdravja) - Ksenija Lekić, mag. Damjana Podkrajšek
Obveznosti: Nobenih. Zaželeno je, da učitelji pridobljena znanja preizkusijo v praksi, v okviru razrednih ur.
Pogoji: Motiviranost šole in učiteljev za prepoznavanje pomena pozitivne samopodobe za zdrav razvoj otrok in mladostnikov.
Reference: ZZV Celje uspešno izobražuje učitelje v projektu To sem jaz že 3. leto. Programa Inštituta za razvijanje osebne
kakovosti se je od l. 1999 udeležilo 1.500 učiteljev in drugih strokovnih delavcev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Udeleženci bodo prejeli kakovostna tiskana gradiva za najstnike. Zavod za zdravstveno varstvo Celje izvaja
izobraževanje v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.03.01. Pomoč na domu podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami tema za strokovne delavce OŠPP in zavodov (posebne potrebe).

OBLIKE IN METODE DELA Z DRUŽINAMI OTROK Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM
RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 5
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Matej Pelicon tel:01 420 26 16 E-mail: matej.pelicon@center-db.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Cilj programa: - je osvojiti znanja o posebnostih take družine in spoznavanje različnih oblik dela s takimi družinami, - nova
znanja o posebnosti družine z otrokm z motnjo v duševnem razvoju, - nova znanja o pripravi družine na sprejem otroka v
institucionalno varstvo, premagovanje občutkov krivdei starših, - iskušnja o nekaterih oblikah dela z družino, - spoznavanje
pristopov za oblikovanje skupin in dela s skupinami - neposredna iskušnja udeležencev v pogovoru s starši teh oseb.
Predavatelji in teme:
• Družina in njena dinamika - Mag. Valerija Bužan
2P
• Družina in sprejemni postopek v institucionalno varstvo - Matej Pelicon
2P
• Izkustvena skupina: simulacija problema - Tomaž Bratuša,Marina Komat
2D
• zkustvena skupina: izkušnje staršev - Dario Jakovina, Barbara Hegeduš
2D
• Supervizija z udeleženci - Mag. Jan Ulaga
2S
• Izkustvena skupina - igranje vlog - Metka Novak, Zdenka Hitejc
2D
• Skupinsko delo z družinami - Sabina Zupan
2P
• Posebnosti družin oseb z motnjo v duševnem razvoju - Štefana Skaza
2P
Obveznosti: Po dogovoru seminarska naloga
Pogoji: Pripravljenost za aktivno sodelovanje.
Reference: Program je bil izvajan v okviru Katalogov izobraževanja na področju vzgoje in izobraževanja in na področju
socialnega varstva v letih od 2002 do 2004 z velikim številom udeležencev.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program je kombinacija predavanj, razgovora in deelavnic.
UZB / 11 Vloga razrednika in sodelovanje s starši / 11.03.01. Pomoč na domu podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami tema za strokovne delavce OŠPP in zavodov (posebne potrebe).

POMOČ NA DOMU DRUŽINI Z OTROKOM Z ZMERNIMI, TEŽJIMI ALI TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM
RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 6
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefana Skaza tel. 420 26 00;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Cilji programa so prikaz storitve, organizacije storitve, prprave otroka in družine na to storitev in vključitve v storitev,
priprave izvajalcev na to storitev, opredelitev ciljev same storitve, pravno formalne okvire za izvedbo storitve, prikaz vsebin in
nalog izvajalcev in izmenjava izkušenj.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev storitve in pravno formalna podlaga za storitev in evalvacija - Matej Pelicon
2P
• Evidentiranje potreb in postopek za vključitev v seznam uporabnikov storitve - Sabina Zupan
1P
• Vsebine del in nalog izvajalcev - Zdenka Hitejc, Alijana Miklič, Marjana Šmigoc
2P
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• Izkušnje izvajanja pomoči na domu - Štefana skaza in izvajalke
3D
Pogoji: Pripravljenost na aktivno sodelovanje.
Reference: Dveletne izkušnje skušnje v izvajanju storitve in izvajanje programov izobraževanja v okviru Katalogov na področju
vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva na temo družine s takim otrokom.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program bo potekal kot kombinacija predavanj in delavnic z izvajalci storitve.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

IZGORELOST DELAVCEV V VRTCIH TER MOŽNOSTI ZA USTREZNO UKREPANJE
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Matejauniv.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Opredelitev problema, vzroki za izgorelost, znaki izgorelosti, možnosti ukrepanja.
Predavatelji in teme:
• Izgorevanje, razprava o značilnostih delovne sredine in možnostih preventive - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
4P,D
• Posameznik v kontaktu z okoljem, odzivanje na dražljaje, problemi in njih reševanje - Ščuka Vili,dr.med.gestalt
2P,D
terapevt
• Jaz in ti - kje je meja med nama? Vertikalna in horizontalna komunikacija v vrtcu - Ščuka Vili,dr.med.gestalt
2P,D
terapevt
• Ste pred tem, da izgorite? Kaj bi bilo koristno spremeniti v dosedanjem načinu življenja, da bi se izognili
3P,D
izgorelosti? - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
• Kako komuniciram? Trije načini komuniciranja, načela aktivnega poslušanja - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
2P,D
• Kako obvladati neugodne strani izgorelosti? - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
3P,D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

SAMOMOTIVACIJA ZA VZGOJITELJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 60
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Na seminarju bodo udeleženci spoznali in osvajali tehnike za samomotivacijo in preprečevanje izgorevanja. Spoznali bodo
načine, kako pristopati k reševanju problemov, določanju in načrtovanju ciljev, kako izkoristiti svoje notranje vire in potenciale za
uresničevanje teh ciljev, kako biti v stiku s sabo, kako ravnati v stresnih situacijah. Skratka, najti poti, da bi bili bolj sproščeni,
zadovoljni in uspešni vzgojitelji.
Predavatelji in teme:
• Osebnostni programi motivacije in samomotivacije - Saša Klemenčič
3 P,D
• Iskanje smisla v življenju in delu - Saša Klemenčič
3 P,V
• Možgani in samomotivacija - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• Spoznavanje tehnik za samomotivacijo in preprečevanja izgorelosti - Saša Klemenčič
7 D,V,
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

DELO ME ZADOVOLJUJE NE IZČRPUJE
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 0,5
Koordinator: Erna Tadič, prof.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seminar daje znanja in tehnike za intenziven pogovor s samim seboj, in postavitev osebnih in delovnih ciljev, ki nas
napolnjujejo in ne izčrpavajo. Udeleženci bodo spoznali več miselnih in aktivnih tehnik, s katerimi bodo obvladali sebi lastne
kradljivce energije.
Predavatelji in teme:
• 1. Zaupanje vase, v svoje cilje in možne poti do njih - Milena Plut Podvršič, zdravnik, specilaist splošne medicine
2P
• 2. Sprejemnje realnosti delovnega oklja in dogajanja v njem, razširitev obzorja zavedanja lastne aktivnosti v njem
2D
in delovanja osebnih miselnih in čustvenih vzorcev - Milena Plut Podvršič
• 3. Vzpostavitev in ohranitev notranjega miru , spreminjanje lastnih čustvenih in miselnih vzorcev, poiščimo lastne
4D
kradljivce energije in postanimo gospodar svojih čustev in misli. Praktične vaje . - Milena Plut podvršič
Obveznosti: Seminarska naloga - Moj načrt zavarovanja moje delovne energije
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Pogoji: Seminar je primeren za vse, ki so pripravljeni na intenzivno delo in ne samo na recete, ki bodo sami po sebi rešitev oz.
zaščita pred problemom izčrpavanja na delovnem mestu
Reference: Seminar vodi zdravnica, specialist splošne medicine, ki se v svoji dolgoletni praksi vsakodnevno srečuje s problemi
preutrujenosti in čustvene izpraznjenosti, kar posledično vodi v različna obolenja
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminar - kot intenzivna enodnevna delavnica je primerna za vse , ki delajo z ljudmi in se pri tem razdajajo profesionalno in čustveno.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

TEHNIKE OBVLADOVANJA PREOBREMENJENOSTI
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 14005
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeležencem posredovati metode in tehnike samopomoči ob trenutkih psihofizične preobremenjenosti.
Predavatelji in teme:
• Naš vsakdanji stres - Nevenka Janež
• Doživljanje izgorevanja na delovnem mestu - Nevenka Janež
• Tehnike odpravljanja nenehne napetosti - Nevenka Janež
• Skrb za lastno višjo usposobljenost - Nevenka Janež
• Samovrednotenje in odnos do drugih - Nevenka Janež
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: Reference: Eno leto v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 240.000,00 SIT
Opombe: -

Št. točk: 1

1P;2PV
4D
1P;1PV
5D
2V

UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

VZGOJITELJ V VRTCU IN STRES
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi nastanka stresa in dejavniki stresa ter pojavom poklicne
izgorelosti. Udeleženci naj bi se seznanili z dejavniki stresa in možnostjo aktivnega soočanja s stresom. V okviru dela v
delavnicah bodo spoznali tudi konkretne relaksacijske tehnike za odstranjevanje stresa in možnosti izboljšanja odpornosti na
stres. S programom bi radi na izkustvenem nivoju pripomogli k procesom regeneracije pri strokovnih delavcih v vrtcu.
Predavatelji in teme:
• Stres - teoretične predpostavke - dr. Maks Tušak
5P
• Procesi psihološke regeneracije in soočanje s stresom - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Tehnike kreativne vizualizacije in senzorizacije - Manca Faganel
1 P, D
• Dihalne tehnike - Manca Faganel
1 P, D
• Kognitivne tehnike redukcije stresa - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Relaksacijske tehnike, AT - Manca Faganel
2 P, D
• Vzroki in dejavniki stresa - Maksimiljana Tušak
3 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI IN TEHNIKE ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCIH
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Karmen Ferčec, ZRSŠ, Stritarjeva 8, Kranj, tel.: 04 2012 156, fax: 04 2367 210, karmen.fercec@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti udeleženke: - s pojavom sindroma izgorevanja in prekomernega stresa (dejavniki, vzroki, preventiva, pomoč); - z
možnostmi konstruktivnega reševanja konfliktov (kot glavnega generatorja napetosti) s pomočjo dobre komunikacije; Ugotoviti
skupaj z udeleženkami, kako prenašati znanje in veščine s tega seminarja na delovno okolje.
Predavatelji in teme:
• Dobra komunikacija - konstruktivno reševanje konfliktov - Mihela Zupan
4 P, D
• Sindrom izgorevanja - Karmen Ferčec
2 P, D
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• Teorija in praksa sprostitvenih tehnik - Anica Pišl
6 P, D
• Poezija kot možni vir sprostitve - Olga Kasjak
2 P, D
• Likovna in glasbena dejavnost kot možni vir sprostitve - Miro Kačar
2 P, D
Reference: Seminar je bil objavljen in izveden v zadnjih 2 šolskih letih. Zelo dobro ocenjen.
Cena: 188.363,00 SIT
Opombe: Prijavnice za seminar pošiljajte koordinatorju seminarja na naslov: Karmen Ferčec, Zavod RS za šolstvo, Stritarjeva
8, 4000 Kranj
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.01.01. Krepitev vzgojiteljske kondicije-zdravilo proti poklicni izgorelosti strokovnega delavca v
vrtcu.

USTVARJANJE DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV V VRTCU
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spoznavati svet vrednot in osebno odgovornost za njihovo širjenje nasproti patologiji sodobnega časa
Predavatelji in teme:
• Posameznikova ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Najpogostejše napake na področju negovanja medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Izražanje in obvladovanje čustev - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Partnerski odnosi - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Osmišljanje odnosov na delu in v osebnem življenju
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Odkriti dejavnike stresa na delovnem mestu,spoznati svoje močne in šibke točke naše osebnosti ter možnosti za
obvladovanje in preprečevanje stresnih dejavnikov.
Predavatelji in teme:
• Stres in imunski sistem - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.
1P
• Znaki stresa:telesni, čustveni, vedenjski - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.
1P
• Bolezni, ki so povezane s stresom - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.
1P
• Kako jaz doživljam stres? - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
3D
• MOje močne in šibke točke - univ.dipl.ped.Simonič vidrih Mateja
2D
• Dejavniki stresa na delovnem mestu - univ.dipl.Simonič Vidrih Mateja
3D
• Tehnike za preprečevanje in obvladovanje stresa:vaje za urjenje pravilnega in sproščujočega dihanja,pomiritveni
5D
refleks, kreativna vizualizacija - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
• Čustveni stres - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
2P,D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Številne izvedbe programa za podjetniške in manegerske kroge in prvič v tej obliki ponujen za učiteljske zbornice.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Porgram je na spletni strani www.arx.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

MOJ POKLIC,IZZIV ALI TRAVMA
DIETIKA D.O.O., KVEDROVA CESTA 003, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivana Jankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Pomoč učiteljem pri njihovi povečani poklicni zahtevnosti obvladovanja situacij in pomoč pri motiviranju otrok za
sodelovanje
Predavatelji in teme:
• Sinergijska interakcija, dejavniki uspešnosti, motivacija, kaj nas žene, duševno zdravje, salutogenetski pristop,
4P,4D
preprečevanje pregorevanaja. - Marja Strojin univ.dipl.psiholog
Obveznosti: sodelovanje na predavanjih in delavnicah
Pogoji: sodelovanje na predavanjih in delavnicah
Reference: Podjetje in avtorica izvedeta letno preko 5 seminarjev za učitejske in vzgojiteljske zbore.
Cena: 150.000,00 SIT
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Opombe: www.dietika.si,dietika@siol.net
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

UPRAVLJANJE S STRESOM ZA UČITELJE OŠ
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 61
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili z različnimi povzročitelji stresa in dobili nasvete, kako zmanjšati njihovo moč. Ugotavljali
bodo, kaj njim osebno povzroča največ stresa in si s pomočjo predstavljenih tehnik oblikovali lastni antistresni program.
Predavatelji in teme:
• - O stresu - Saša Klemenčič
2P
• - Nevrologične ravni osebnosti in stres (poison playmates, (ne)koristne navade, negativni vzorci mišljenja,
7 P, D, V
omejujoča prepričanja, vrednote, samopodoba) - Saša Klemenčič
• - Vizualizacija in avtosugestija - Saša Klemenčič
1 P, V
• - Zaznavni položaji - Saša Klemenčič
• - Postavljanje osebnih meja - Saša Klemenčič
1 P,V
• - Pristopi, s katerimi uravnavamo stres - Saša Klemenčič
5 P, D, V
Obveznosti: Aktivna udeležba pri vajah
Pogoji: Pripravljenost za delo na sebi.
Reference: Predavateljica je že tri leta izvaja seminarje s podobnimi vsebinami za učiteljske zbore.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

ZADOVOLJEN UČITELJ - USPEŠEN UČITELJ
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 62
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se naučijo biti in ostati umirjeni v sebi in motivirani v odgovorni vlogi učitelja. Znajo obvladati osebne konflikte
in krize. S svojim vplivom znajo v razredu vzpodbuditi optimistično vzdušje, v katerem se bodo učenci radi učili. Znajo biti bolj
učinkoviti pri delu in izrabi svojega časa.
Predavatelji in teme:
• Strategije samomotivacije; Učiteljeva osebnost kot medij; Psihologija čutov; Hitro reševanje problemov; Prehrana
8 P,D,V
za dobro počutje; - Saša Klemenčič
• Vir dobrega počutja (Point of Excellence); Asociranje z uspehom; Disociiranje od stresa; Odpravljanje fobij,
8 P,D,V
nastalih v poklicu - Saša Klemenčič
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

STRES- MOJ MOTIVATOR
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič, prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učitelj je pri svojem delu neprestano v odgovornem odnosu do učenca, njegovih staršev in učnih zahtev in v aktivnem
razreševanju situacij v tem krogu. Ta stalni pritisk v njem povzroča napeto stanje, ki ga lahko vodi v izčrpavanje in neuspeh, s
pravočasnim prepoznavanjem in znanjem pa lahko napetost preobrne v pomemben dejavnik uspešnosti
Predavatelji in teme:
• 1. Kaj je stres? Prepoznavanje najpogostejših vzrokov za nastajanje stresa. - Milena Plut Podvršič, zdravnik,
4D
specialist splošne medicine
• 2. Vpliv stresa na psihofizično stanje učitelja, kratek pogled v delovanje energijskih središč in povezanosti z
4D
našimi miselnimi, čustvenimi in vedenjskimi vzorci - Milena Plut Podvršič
• 3. Delo na sebi - prepoznavanje lastnih stresorjev, načrt za prehod iz stresne destruktivnosti, z razumevanjem in
8D
ustvarjalnostjo v konstruktivno povečanje uspešnosti - Milena Plut Podvršič
Obveznosti: Seminarska naloga : Moj načrt - stresne situacije, ki so mi lahko v pomoč!
Pogoji: Zaradi intenzivnosti delavnice priporočamo manjše skupine kot je normativ ( 30 ) , ker se iz izkušenj sodeč pri obravnavi
stresa odprejo številna različna vprašanja, ki zahtevajo dodatno obdelavo
Reference: Seminar vodi zdravnica, specialistka splošne medicine, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z neznanjem
možnosti razreševanja stresnih situacij, kar posledično vodijo v tki. sodobne bolezni.
Cena: 260.000,00 SIT
Opombe: Seminar v predlagani obliki je primeren za vse profile delavcev v šoli, s tem da pri oblikovanju vsebine upoštevamo
specifičnosti stresnih faktorjev v posameznih okoljih.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.
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OBVLADOVANJE STRESA
ROSTOHAR CONSULTING, ROSTOHAR MIHAJLO S.P. , STOLOVNIK 7, 8280 Brestanica
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 14010
Št. točk: 1
Koordinator: Rostohar;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: 1.) Prepoznavanje stresa pri učitelju v OŠ 2.) Razvijanje samozaupanja 3.)Ucinkovito obvladovanje stresa v OŠ
Predavatelji in teme:
• Obvladovanje stresa - Rostohar Gordana
16 D
Obveznosti: Pripravljenost za aktivno sodelovanje
Pogoji: Pripravljenost za aktivno sodelovanje
Reference: Mag. iz klin. psih. in spe4c klin. psih. svetovanja 10 letne iskuanje na CSD in Gimnaziji, Avtor mnogih tovrstnih
strokovnih clankov.
Cena: 29.000,00 SIT
Opombe: 0
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

UČINKOVITO SOOČENJE S STRESOM
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci izobraževanja bodo poznali osnovne zakonitosti in značilnosti telesnih in duševnih odzivov v stresnih
situacijah, svoja značilna vedenja v stresu, posledice svojih vedenj na delovnem mestu ter učinkovite načine soočanja s
stresom. Naredili bodo načrt preventivnih dejavnosti na ravni zavoda in posamezno. Povečali bodo čustveno stabilnost,
odgovornost in uspešnost dela v stresnih situacijah
Predavatelji in teme:
• Zakonitosti stresa, najpogostejši stresorji, občutljivost na stres. - mag. Miroslav Gomboc
2P
• Učinkoviti načini soočanja s stresom, vrste preventivnih dejavnosti. - mag. Miroslav Gomboc
2PD
• Tehnike aktivnega in pasivnega psihofizičnega sproščanja. - mag. Miroslav Gomboc
1D
• Izdelava načrta preventivnih dejavnosti zavoda za zmanjševanje stresa. Predstavitve načrtov in razprava. - mag.
3D
Miroslav Gomboc
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s podobno vsebino je bil izveden za 2 šolska kolektiva.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Seznam literature prejmejo udeleženci na seminarju.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

UČITELJ IN STRES
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marinka Bečela, dipl. soc. del., spec. za supervizijo;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Program je namenjen učiteljem in svetovalnim delavcem. V poklicnem polju so nenehno v interakciji in odzivi sprožajo
stresne situacije. Prekomerni stres pomeni stanje posameznika, ko je stresnih situacij preveč in ko jih posameznik ni zmožen
več uravnavati. Delo v skupini bo teoretično-spoznavno in izkustveno. Cilji: uvid v stres, prepoznavanje faz, iskanje specifičnih
strategij za ravnanje in reševanje stresnih situacij, samopomočne intervencije.
Predavatelji in teme:
• Stres je kompleksna transakcija med človekom in njegovim okoljem. Organizem se nanj odziva po določeni
4 P, 4 V
krivulji: stresor-alarmna faza, stadij odpora, faza izčrpanosti. - Marinka Bečela
Obveznosti: Aktivna udeležba, predstavitev primera, zaključna evalvacija.
Pogoji: Prostor za delo v manjših skupinah, grafoskop;
Reference: Seminar je razpisan prvič. Vsebine so namenjene učiteljem, svetovalnim delavcem, vzgojiteljem.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: E-mail:marinka.becela@guest.arnes.si; splet. stran; www.svet-center-mb.si; Literatura:Maja Božič; Stres pri delu
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

ŠOLA OB TRAVMATSKIH DOGODKIH
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA, GOTSKA 18, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Vera Slodnjak, spec.klin.psih.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Namen seminarja je seznaniti osebje na šolah, kako ukrepati v primerih večjih nesreč ali drugih tragičnih dogodkov, ki
prizadenejo učence, starše, pedagoške delavce ali šolo v celoti.
Predavatelji in teme:
• Krizna stanja v šoli - Vera Slodnjak, spec.klin.psih.
4D
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• Dolgotrajnejše posledice in ukrepi za njihovo preprečevanje - Vera Slodnjak, spec.klin.psih.
• Reakcije na travmatske dogodke pri otrocih, starših in osebju ter psihološka prva pomoč - Vera Slodnjak,
spec.klin.psih.
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v vseh oblikah seminarja.
Reference: Seminar je bil že večkrat izveden in je v sistemu izobraževanja že sedmo leto. Primeren je tudi za izvedbo v
zavodih in srednjih šolah.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail koordinatorice: vera.slodnjak@guest.arnes.si

2 P,V
2 P,V

UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

OSNOVNOŠOLSKI UČITELJ IN STRES
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi nastanka stresa, definicijo stresa in dejavniki stresa. Udeleženci
naj bi se seznanili z dejavniki stresa in možnostjo aktivnega soočanja s stresom. V okviru dela v delavnicah bodo spoznali tudi
konkretne relaksacijske tehnike za odstranjevanje stresa.
Predavatelji in teme:
• Stres - teoretične predpostavke - dr. Maks Tušak
4P
• Vzroki in dejavniki stresa - dr. Matej Tušak
2P
• Merjenje stresa, sposobnosti in načinov soočanja s stresom - Manca Faganel
2 P, D
• Soočanje s stresom - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Relaksacijske tehnike - Manca Faganel
2 P, D
• Kognitivne tehnike redukcije stresa - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Tehnike vizualizacije in senzorizacije - dr. Matej Tušak
2D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

STRATEGIJE OBVLADOVANJA STRESA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec, e-mail: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1376 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznanitev z značilnostmi stresa in razvijanje ustreznih strategij za obvladovanje stresa.
Predavatelji in teme:
• Stres in njegove značilnosti - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec
• Vedenjsko - kognitivna razlaga stresa - Aleš Vičič
• Razvijanje strategij za spoprijemanje s stresom - izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec
Obveznosti: Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.
Pogoji: Vsi pedagoški in strokovni delavci v osnovnih šolah.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Seznam literature bo predstavljen na seminarju.

Št. točk: 1

2 P,D
10 P,D,S
4 D,S

UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.02.01. Osnovnošolski učitelj in stres.

USTVARJANJE DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV V OSNOVNOŠOLSKEM KOLEKTIVU
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznavati svet vrednot in osebno odgovornost za njihovo širjenje nasproti patologiji sodobnega časa
Predavatelji in teme:
• Posameznikova ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Najpogostejše napake na področju negovanja medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Izražanje in obvladovanje čustev - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Partnerski odnosi - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Osmišljanje odnosov na delu in v osebnem življenju
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
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odnosi v sodobnem času;
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.03.01. Preprečevanje prezgodnjega izgorevanja strokovnih delavcev v OŠPP in zavodih
(posebne potrebe).

IZGORELOST DELAVCEV V PEDAGOŠKI SLUŽBI TER MOŽNOST ZA USTREZNO UKREPANJE
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Opredelitev problema, prepoznati vzroke za izgorelost, znake za izgorelost, možnosti ukrepanja
Predavatelji in teme:
• Izgorevanje - razprava o značilnostih delovne sredine in možnostih preventive - Ščuka Vili dr.med.gestalt terapevt
4P, D
• Jaz in ti - kje je meja med nama? vertikalna in horizontalna komunikacija v šoli - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
2P, D
• Kako obvladati neugodne strani izgorelosti - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
3P, D
• Posameznik v kontaktu z okoljem; odzivanje na dražljaje iz okolja, problemi in njih reševanje - Ščuka
2P, D
Vili,dr.med.gestalt terapevt
• Ste pred tem, da izgorite? - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
3P, D
• Kako komuniciram? Trije načini komuniciranja, načela aktivnega poslušanja - Ščuka Vili,dr.med.gestalt terapevt
2P, D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Zelo odmeven program, ki ga avtor uspešno izvaja že pet let,med drugim tudi za kolektive.Porgram je ocenjen z
najvišjo oceno.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Glej podrobni program na spletni strani www.arx.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.03.01. Preprečevanje prezgodnjega izgorevanja strokovnih delavcev v OŠPP in zavodih
(posebne potrebe).

IZGOREVANJE DELAVCEV PRI DELU Z OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
CUDV DRAGA, DRAGA 1, 1292 Ig
Št. programa: 7
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tomaž Bratuša, tel. 01 4202615;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Seznanitev z vzroki, posledicami in dejavniki izgorevanja delavcev pri delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju.
Spoznavanje načinov preprečevanja izgorevanja. Izmenjava izkušenj.
Predavatelji in teme:
• Osnove zakonitosti poklicnega izgorevanja - Tomaž Bratuša
1,5 P
• Poklicno izgorevanje pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju - Majda Maklin
1,5 P
• Dejavniki, ki vplivajo na poklicno izgorevanje - Špela Loncnar
1,5 P
• Izmenjava lastnih izkušenj s poklicnim izgorevanjem - Tomaž Bratuša, Majda Maklin, Špela Loncnar, Matej
2, D
Pelicon
• Preprečevanje poklicnega izgorevanja - Matej Pelicon
1,5 P, D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in delavnicah.
Pogoji: Pripravljenost na aktivno sodelovanje.
Reference: Večletne izkušnje v izvajanju programov izobraževanja v okviru Katalogov na področju vzgoje in izobraževanja ter
socialnega varstva.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program bo potekal kot kombinacija predavanj in delavnic.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.03.01. Preprečevanje prezgodnjega izgorevanja strokovnih delavcev v OŠPP in zavodih
(posebne potrebe).

STROKOVNI DELAVCI IN STRES
DIETIKA D.O.O., KVEDROVA CESTA 003, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13009
Št. točk: 0,5
Koordinator: Ivana Jankovič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Pomoč vzgojiteljem pri povečani delavni zahtevnosti ko se počutijo nemočne in na robu obvladovanja situacije, pomoč pri
zastavljanju in doseganju realnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Stres naš vsakdanji, ko stres preraste v travmo, dejavniki tveganja, vloga skrbnika, prepoznavanje in
4P,4D
preprečevanje izgorevanja,varovalni dejavniki - Marja Strojin, univ.dipl.psiholog
Obveznosti: sodelovanje na predavanju in delavnicah
Pogoji: sodelovanje na predavanjih in delavnicah
Reference: podjetje in avtorica izvedeta preko 6 seminarjev in delavnic letno za različne ciljne skupine, mentorice skupin
samopomoči, učiteljske in vzgojiteljske zbore, policiste,ki delajo spribežniki.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: www.dietika.si, dietika@siol.net
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UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU UČITELJA V SREDNJI ŠOLI
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.:01 5842-571 mail: zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Glavni cilj programa je odkriti in ozavestiti fizične, čustvene in vedenjske znake stresa pri sebi. Udeleženci bodo spoznali
model zavestnega spreminjanja in obvladovanja svojega vedenja in zdravju škodljivih reakcij in analizirali ter opredelili vrednote,
ki so pomembne za njihovo samouresničitev.
Predavatelji in teme:
• Prepoznava stresorjev, ki rušijo naše ravnotežje - Maša Stavanja
1D
• Vloga učitelja kot strokovno kompetentnega voditelja procesov učenja in odgovornosti drugih udeležencev - Maša
1D
Stavanja
• Osebno doživljanje in odzivanje v obremenjujočih situacijah - Maša Stavanja
1D
• Ali prepoznam fizične, čustvene in vedenjske znake stresa? - Maša Stavanja
1D
• Vedenjsko kognitivni model odzivanja in reševanja vsakodnevnih obremenitev - Maša Stavanja
2D
• Odločitev za spremenjen način doživljanja in odzivanja v stresnih situacijah - Maša Stavanja
1D
• Obvladovanje različnih tipov osebnosti, omejujočih prepričanj in ohranjanje identitete - Maša Stavanja
1D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka ima dolgoletne izkušnje z vodenjem sodobnih procesov učenja in osebnostnega razvoja posameznika.
Delavnice o stresu je izvajala za različna podjetja in izobraževalne organizacije.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

STRES UČITELJA V SREDNJI ŠOLI
ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 13006
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Prepoznati znake stresa pri sebi in dejavnike stresa na delovnem mestu ter možnosti za ustrezno preventivo.
Predavatelji in teme:
• Stres in imunski sistem - prof.dr.Alojz Ihan, dr.med.
• Znaki stresa:telesni, vedenjski, čustveni - prof.dr. Alojz Ihan,dr.med.
• Stres in bolezni - prof.dr.Alojz Ihan,dr.med.
• Dejavniki stres v srednji šoli - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
• Kako jaz doživljam stres? - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
• Moje močne in šibke točke - uni.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
• Čustveni stres - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
• Tehnike za preprečevanje in obvladovanje stresa:pomiritveni refleks, vaje za urjenje pravilnega dihanja,telesne
vaje za sproščanje, kreativna vizualizacija - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Maeja
Obveznosti: Ni posebnih oveznosti.
Pogoji: NI posebnih pogojev.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program je predstavljen na spletni strani www.arx.si

Št. točk: 1

1P
1P
1P
3D
2D
2D
3D
3D

UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

OBVLADOVANJE STRESA S POZNAVANJEM TEORIJE IZBIRE
FREISING D.O.O., Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 13011
Št. točk: 1
Koordinator: Boni Colnar, vodja izobraževanja, tel.: 04/51 55 880, info@freising.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učenje razumevanja, k čemu naj težimo in za kakšna dejanja se odločajmo, da bomo v življenju srečnejši in učinkovitejši v
svojem poklicu.
Predavatelji in teme:
• Spoznavanje lastnih potreb in njihovo zadovoljevanje (uravnovešenje) - Herman Vernik, prof.defektologije,
4P, 2V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Spoznavanje lastnega sveta kakovosti, signali - kaj nam govori telo - Herman Vernik, prof.defektologije,
4P, 2V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Tehnike konstruktivnega obvladovanja stresa - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko
2P
diplomo
• Kje iskati več moči in priznanja v življenju (preprečevanje izgorevanja) - Herman Vernik, prof.defektologije,
1V
psihoterapevt z evropsko diplomo
• Samoanaliza - Herman Vernik, prof.defektologije, psihoterapevt z evropsko diplomo
1V
Obveznosti: Aktivna udeležba, svetovalni razgovor.
Reference: Seminar vodi predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju svetovanja pedagoškim delavcem kot tudi svetovanja
mladostnikom. Je realitetni terapevt, defektolog in avtor številnih strokovnih člankov.
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Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: W. Glasser: Realitetna terapija v praksi, RIC Radovljica 2000 www.freising.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

USPEŠNO OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU UČITELJA
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelji so bolj izpostavljeni vsakodnevnim stresom kot večina drugih ljudi. Nezadovoljni mladostniki ter njihovi starši in
vsakodnevno soočanje s konflikti izčrpavajo in zmanjšujejo učiteljevo delovno vnemo. Učitelje naučimo prepoznavati vzroke, ki
povzročajo stres v srednji šoli, odkrivati lastne dejavnike stresa, seznanimo jih s tehnikami, kako se izogniti frustracijam in
izčrpanosti ter na podlagi akcijskega načrta obvladovati stres.
Predavatelji in teme:
• Stresni dejavniki, ki zmanjšujejo učinkovitost in vodijo v izčrpanost - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Obvladovanje stresa in povečanje osebne učinkovitosti - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1 P, 1 D
• Akcijski načrt za obvladovanje stresa - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Kako se izogniti frustracijam in izčrpanosti - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Razumevanje fizičnih simptomov in temeljnih vzrokov izčrpanosti - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1P
• Odkrivanje lastnih stresnih dejavnikov - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. ped
1D
• Prepoznavanje najpogostejših vzrokov, ki povzročajo stres na delovnem mestu - Zdenka Peloz, univ. dipl. soc.
1D
ped
Reference: Večletno izvajanje programa za šolske kolektive po vsej Sloveniji. Prejeli smo številne pohvale in priznanja za
praktično in uporabno vsebino.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Seminarja se je udeležilo več sto ljudi in sodeč po njihovih izjavah, pridobljena znanja uspešno uporabljajo pri svojem
delu in v zasebnem življenju.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

ŽIVETI IN DELATI S STRESOM
IZOBRAŽEVALNI INŽENIRING, ERNA TADIČ,S.P., PETKOVA 40, 1231 Ljubljana - Črnuče
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 14008
Št. točk: 1
Koordinator: Erna Tadič, prof.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci delavnice bodo spoznali, da je stres in delo pod stresom naš vsakdanjik, ki pa ga lahko obvladamo, če k temu
pristopimo pravočasno , z znanjem in določenimi tehnikami za njegovo razgradnjo , oziroma, da ga lahko preobrnemo v svojo
korist.
Predavatelji in teme:
• 1. Mehanizmi nastanka stresne situacije : vrednote in stres, čustva in stres,zakaj je dobro vedeti kako nastane
8D
stresni odziv,izgorevanje, srečanje s travmo - Marija Jezernik, univ.dipl.psih.spec.šol.psihologije
• 2. Kontrola stresnega odziva: nove opcije soočanja s stresom, vrste tehnik za kontrolo svojega stresnega
8D
odziva,prepoznavanje situacij, ki jih lahko razrešimo sami oz. kdaj potrebujemo strokovno pomoč - Marija Jezernik
Obveznosti: Seminarska naloga - Kateri stresorji so lahko moji motivatorji?
Pogoji: Za intenzino delo na seminarju je zaželjeno delo v manjših skupinah.
Reference: Seminar vodi univ.dipl.psih,spec.šol.psihologije, ki tovrstne delavnice že vrsto let izvaja v različnih delovnih
organizacijah, predvsem za vodilne delavce in tiste, ki delajo z ljudmi.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Program delavnice je možno izvesti tudi v dveh samostojnih 8. urnih delih, možna pa je tudi poglobitev in razširitev
teme.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

SOOČENJE S STRESOM IN ZMANJŠANJE NJEGOVEGA VPLIVA
O.K. CONSULTING D.O.O., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 13035
Št. točk: 0,5
Koordinator: Sandi Kofol, univ. dipl. psih. 041 975 195 sandi.kofol@okconsulting.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilji: - Odpravljanje določenih zablod o stresu. - Seznanitev z osnovnimi zakonitostmi referenčnega okvirja človeka. Notranja piramida sistema vrednot kot baza za stres. - Seznanitev z napačnimi strategijami v stresnih situacijah. - Seznanitev
kako je lastna samopodoba ključnega pomena pri doživljanju stresa.
Predavatelji in teme:
• Kaj je stres, kako se z njim soočimo in ga obvladamo, pozitivna samopodoba kot ključen element pri soočenju s
P, V
sresom, napačne strategije soočanja s stresom... - Sandi Kofol, Katja K. Zakrajšek in Franka Bertoncelj - vsi univ.
dipl. psih.
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: Izobraževanje na podobno temo smo izvajali v več slovenskih podjetjih.
Cena: 150.000,00 SIT
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Opombe: Dodatne informacije na www. okconsulting.si.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

OBVLADOVANJE STRESA PROFESORJEV V SREDNJIH ŠOLAH
ROSTOHAR CONSULTING, ROSTOHAR MIHAJLO S.P. , STOLOVNIK 7, 8280 Brestanica
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14010
Št. točk: 1
Koordinator: Rostohar;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Identifikacija stresa. Razvijanje notranjega dialoga in realnih prticakovajn v Sred. Šolah Spoznavanje ostalih ucinkovitih
strategij za obvladovanje stresa
Predavatelji in teme:
• Stres v srednji šoli - Rostohar Gordana
16 D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje
Pogoji: Aktivna udelezba na seminarju
Reference: Mag. klin. psihologije Specialist kl. psih. svetovanja , avtor lankov iz teme stress, desetletne iskusnje na gimnaziji in
CSD. desetletne iskusnje v TA .
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: 0
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

VLOGA UČITELJA PRI PREPOZNAVANJU IN VODENJU STRESA
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 13024
Št. točk:
Koordinator: Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci bodo spoznali kako stresne situacije vplivajo na telesne in duševne odzive učitelja in dijakov. Prepoznavali
bodo vzroke, simptome in posledice stresnih situacij. Izdelali bodo načrt za spoprijemanje s stresom v oddelku in zavodu.
Predavatelji in teme:
• Kako prepoznamo stres. Občutljivost na stres. - mag. Miroslav Gomboc
2P
• Analiza stresnih situacij in iskanje učinkovitih ustreznih rešitev. - mag. Miroslav Gomboc
3 P, D
• Izdelava proaktivnega programa za spoprijemanje s stresom v oddelku. - mag. Miroslav Gomboc
2D
• Tehnike umirjanja in sproščanja. - mag. Miroslav Gomboc
1D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Seminar s podobno vsebino je bil dvakrat izveden za šolski kolektiv.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: E-pošta: supra@supra.si, URL: http//www.supra.si. Seznam literature prejmejo udeleženci skupaj z gradivom za
seminar.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

SREDNJEŠOLSKI UČITELJ IN STRES
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01005
Št. točk: 1
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Namen programa je seznaniti udeležence z značilnostmi nastanka stresa in dejavniki stresa. Udeleženci naj bi se
seznanili z dejavniki stresa in možnostjo aktivnega soočanja s stresom. V okviru dela v delavnicah bodo spoznali tudi konkretne
relaksacijske tehnike za odstranjevanje stresa in možnosti izboljšanja odpornosti na stres.
Predavatelji in teme:
• Stres - teoretične predpostavke - dr. Maks Tušak
4P
• Vzroki in dejavniki stresa - dr. Matej Tušak
2P
• Osebnostna čvrstost - dr. Robert Masten
4 P, D
• Soočanje s stresom - dr. Matej Tušak
2 P, D
• Relaksacijske tehnike - Manca Faganel
2 P, D
• Kognitivne tehnike redukcije stresa - dr. Matej Tušak
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

DEJAVNIKI POKLICNEGA IZGOREVANJA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 01004
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168;
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Št. točk: 0,5
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Seznaniti se s teoretičnim okvirom poklicnega izgorevanja, z dejavniki tveganja in z zaščitnimi dejavniki z namenom
razumevanja lastne ogroženosti ter izdelave načrta spoprijemanja s fenomenom poklicnega izgorevanja. Ciljna skupina:
Učitelji/ce v srednji šoli, strokovni delavci (svetovalna služba ipd.), vodstveni delavci v šolstvu.
Predavatelji in teme:
• Fenomen poklicnega izgorevanja - red. prof. dr. Maks Tušak
• Zaščitni dejavniki tveganja poklicnega izgorevanja - izr. prof. dr. Matej Tušak
• Analiza lastne ogroženosti za poklicno izgorevanje - asist. dr. Robert Masten
• Izdelava osebne strategije preprečevanja poklicnega izgorevanja - asist. dr. Robert Masten
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnici.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.

2P
3P
1P
2D

UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

SPOPRIJEMANJE UČITELJEV S STRESOM
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učitelje v srednji šoli, strokovne delavce (svetovalna služba, zavodi, dijaški domovi ...) seznaniti z novejšimi spoznanji v
zvezi s stresom, osvetliti individualni stresni odziv in izdelava osebnega načrta spoprijemanja s stresom.
Predavatelji in teme:
• Teoretična spoznanja v zvezi s stresom, prepoznavanje stresnih reakcij in posledice stresa - asist. dr. Robert
2P
Masten
• Kognitivni način soočanja s stresom, BASIC Ph - merjenje sposobnosti soočanja s stresom - Zdenka Marić, asist.
2P
dr. Robert Masten
• Ekspresivni način soočanja s stresom (prosto pisanje, biblioterapija, gibanje in neverbalna komunikacija, igre
2D
simulacije - Zdenka Marić, asist. dr. Robert Masten
• Kognitivni način soočanja s stresom (učenje sproščanja, učenje samozaupanja, učenje reševanja problemov) 2D
Zdenka Marić, asist. dr. Robert Masten
• Večnačinski model soočanja s stresom BASIC Ph - Zdenka Marić, asist. dr. Robert Masten
2D
• Sistem podpore pred stresom, v času stresa, po stresnem dogodku - red. prof. dr. Maks Tušak
3P
• Načini spoprijemanja s stresom - izr. prof. dr. Matej Tušak
3P
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in delavnici.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

PREVENTIVNE IN INTERVENTNE TEHNIKE OBVLADOVANJA STRESA NA DELOVNEM MESTU
SREDNJEŠOLSKEGA UČITELJA
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznati psihosomatske bolezni, katerih osnova je stres, osvojiti načine vsakodnevnega razbremenjevanja slabega
počutja, napetosti, utrujenosti, nevtraliziranja težav z nespečnostjo, glavoboli, holesterolom in kompenzacijskih težav, osvojiti
pristope za obvladovanje ?adrenalinske? mladine, vzpostavljanje spoštljivih medsebojnih odnosov, pravil, omejitev in
sproščenega vzdušja v skupini, praktično preizkusiti in osvojiti preventivne in interventne tehnike obvladovanja stresa na
delovnem mestu.
Predavatelji in teme:
• 85 % bolezni psiho-somatskega izvora, katerih osnova je stres - mag. Darija Žgavc
2, P
• telesne, vedenjske, čustvene, metabolične značilnosti stresa - Rajmund Jug
2, D
• lahko, časovno in po rezultatih učinkovito vsakodnevno razbremenjevanje napetosti duha in telesa brez
2, D
obveznega spreminjanja življenja ali prepričanj - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• pomen in poznavanje varovalnih dejavnikov kot interventni pristop k obvladovanju stresa - mag. Darija Žgavc
2, D
• vaje za pridobivanje varnosti in opore - Rajmund Jug
2, ED
• preventivne in interventne metode in tehnike obvladovanja \"adrenalinske\" mladine, vzpostavljanja spoštljivih
3, ED
medsebojnih odnosov, pravil, omejitev in sproščenega vzdušja - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• osvajanje preventivnih in interventnih metod na konkretnih primerih iz prakse - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
3, ED
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
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referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

OBVLADOVANJE STRESA ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL
ZAVOD RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 12021
Št. točk: 0,5
Koordinator: Marko Iršič;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Poglobiti razumevanje stresa in njegovega nastanka, naučiti se prepoznavati znake in simptome stresa, ozavestiti svoje
odzive na stres in njegove posledice ter spoznati tehnike obvladovanja kratkoročnega in dolgoročnega stresa.
Predavatelji in teme:
• Kaj je stres, vrste in viri stresa, optimalna raven stresa in negativne posledice prekomernega stresa - Marko Iršič
1 P, D
• Strukturni model stresa in stresna dinamika. Kako se odzivam na stresno situacijo in kako stres vpliva name? 1P
Marko Iršič
• Indikatorji stresa in njegovo prepoznavanje ter odziv na stresno situacijo - Marko Iršič
1D
• Fizične tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa - Marko Iršič
1 P, V
• Mentalne tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa - Marko Iršič
2 P, V
• Obvladovanje dolgoročnega stresa - Marko Iršič
1 P, V
• Zmanjševanje stresa v okolju in akcijski načrt - Marko Iršič
1 P, V
Reference: Program s sorodno vsebino že izvajan 5x (Skavtski voditelji, odprta skupina)
Cena: 120.000,00 SIT
Opombe: email: info@rakmo.si ali seminarji@rakmo.si spletne strani: www.rakmo.si
UZB / 12 Strokovni delavci in stres / 12.05.01. Stres na delovnem mestu učitelja v srednji šoli.

USTVARJANJE DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV V SREDNJEŠOLSKEM KOLEKTIVU
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznavati svet vrednot in osebno odgovornost za njihovo širjenje nasproti patologiji sodobnega časa
Predavatelji in teme:
• Posameznikova ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Najpogostejše napake na področju negovanja medosebnih odnosov - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Izražanje in obvladovanje čus - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
• Partnerski odnosi - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Osmišljanje odnosov na delu in v osebnem življenju
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.01. Osebnostna rast vzgojitelja v vrtcu.

TU SEM ZARADI OTROK
PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE, HARTMAN S.P, Vodovodna 39, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Št. izvajalca: 14005
Št. točk: 1
Koordinator: Gregor Hartman;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Na seminarju se bodo udeleženci skozi vaje in delavnice učili posredovati in sprejemati različnost posameznikove
integritete. Učili se bodo spoznavati svojo vlogo in odgovornost do vseh aktivnih subjektov vzgoje in izobraževanja.
Predavatelji in teme:
• Ali znam reči ne? - Gregor Hartman
2P,2D
• Prilagajanje dani situaciji in razreševanje konfliktov - Gregor Hartman
2P,2D
• Samozavedanje in napredovanje - Gregor Hartman
2P,2D
• Biti pošten do drugih pomeni biti pošten do sebe - Gregor Hartman
2P.2D
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru z mentorjem na seminarju.
Pogoji: ni posebnih pogojev
Reference: 5 let v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Cena: 180.000,00 SIT
Opombe: UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.01. Osebnostna rast vzgojitelja v vrtcu.

KAJ POMENIM SEBI IN OTROKOM V VRTCU
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
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Št. programa: 10
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Adela Kelhar, uvniv. dipl. sociologinja, svetnica, certifikat iz teorije izbire, realitetne terapije in kakovostnega
vodenja;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Udeleženci se bodo učili kako pri sebi odkriti in povečati samospoštovanje, kako v zahtevnih situacijah nadzorovati sebe in
ne drugih. Učili se bodo samoevalvacije svojih vedenj in strategij novih vedenj. Namen tega učenja je povečati
samospoštovanje sebe in drugih in razviti kvalitetne odnose med seboj.
Predavatelji in teme:
• Samoanaliza vedenja; Učenje novih strategij; Samospoštovanje; - Adela Kelhar
4 P, 12 V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu in izvedba vaj.
Reference: V okviru Kataloga programov stalnega strokovnega spopolnjevanja je bilo za vzgojitelje in učitelje do sedaj
realiziranih 14 izkustvenih skupin.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: splet. stran www.svet-center-mb.si; Literatura: dr. W. Glasser, Teorija izbire, nova psihologija osebne svobode,
Radovljica 1998
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.01. Osebnostna rast vzgojitelja v vrtcu.

OSEBNOSTNA RAST ZA USPEŠNEJŠE DELO
SVETOVALNI CENTER MARIBOR, Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 03005
Št. točk: 1
Koordinator: Heliodor Cvetko, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Delo temelji na teoriji in praksi integrativne geštalt terapije. Cilj je doseči izboljšanje vpogleda vase, zaustaviti izčrpavanje
in pospešiti osebnostno rast.
Predavatelji in teme:
• Zaznavanje samega sebe. Življenjska panorama. Viri izčrpavanja - viri moči. Usmeritev v prihodnost. - Heliodor
8 P, 8 D
Cvetko
Obveznosti: Obvezna je prisotnost od začetka do konca seminarja.
Pogoji: Pripravljenost delati na sebi - aktivna udeležba.
Reference: Avtor je omenjeni seminar v preteklih letih že štiri krat uspešno izvedel.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in šolskim svetovalnim delavcem.; E-mail:
heliodor.cvetko@guest.arnes.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.01. Osebnostna rast vzgojitelja v vrtcu.

SKUPINE ZA SPODBUJANJE OSEBNOSTNE IN PROFESIONALNE RASTI VZGOJITELJA V VRTCU (SORIO)
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Spoznati in osvojiti pomen, funkcijo in rezultate delovanja skupin za osebnostno rast in orientacijo, preizkusiti možnosti
vzpostavljanja medsebojnih razmerij, ki temeljijo na avtonomnosti udeleženih, ki vzpostavljajo, ohranjajo, razvijajo svojo
identiteto in svobodo.
Predavatelji in teme:
• izkustvena spoznanja iz dela s skupino za osebnostno rast in orientacijo vzgojitelja v vrtcu (SORIO) - mag. Darija
2, P
Žgavc
• delavnica o ozaveščanju lastne psihe in telesa - Rajmund Jug
3, D
• možnosti vzpostavljanja medsebojnih razmerij, ki temeljijo na spoštovanju osebnostne integritete in svobode s
3, D
pomočjo osvobajanja blokiranih čustev: jeze, bolečine, strahu, razočaranja.. - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• izkustveno osvajanje načinov povezovanja psihe in telesa: načini razgrajevanja blokad, ki onemogočajo sprostitev
3, D
in uravnoteženje mišljenja, občutenja in obnašanja - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• vzpostavljanje polnega pretoka življenjske energije za doseganje uspešnega osebnega in profesionalnega
3,D
življenja - Rajmund Jug
• avtosugestivni nadzor nad doseganjem ciljev, spodbujanje napredka in dosežka - mag. Darija Žgavc, Rajmund
2, ED
Jug
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.01. Osebnostna rast vzgojitelja v vrtcu.

SKRB ZA OSEBNOSTNO RAST VZGOJITELJEV IN UČITELJEV
ZDENKA ZALOKAR DIVJAK S.P., GORA, Na Dorcu 17, 8280 Brestanica
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Št. programa: 13
Št. izvajalca: 14011
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak univ. dipl. psih., specialist logoterapije;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Seznaniti se s: potrebo lastne skrbi za osebnostno rast, ustvarjanjem dobre komunikacije in preprečevanjem stresa ter
izgorevanja
Predavatelji in teme:
• Osebnost z vidika logoterapije - dr. Zdenka Zalokar Divjak
6 P,V
• Kaj je uspešna komunikacija - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
• Kako se upreti stresu in izgorevanju - dr. Zdenka Zalokar Divjak
5 P,V
Obveznosti: Seminarska naloga: Kaj lahko storim za svojo osebnostno rast?
Reference: Program se je izvajal zadnjih pet let v nekajkratnih ponovitvah, za različne strokovne delavce (OŠ, dijaški domovi,
srednje šole)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: e-mail:gora_sp@siol.net literatura: Zalokar D. Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo; Zalokar D. Zdenka: Jaz in ti - medosebni
odnosi v sodobnem času;
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.02. Profesionalizem v vrtcu.

PROFESIONALNA RAST VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati pomen profesionalnega razvoja vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice; spoznati različne sisteme za spodbujanje
profesionalnega razvoja (samoocenjevanje, refleksija, strukturirana refleksija, zunanja evalvacija, certifikacija); spoznati pomen
in načine ustvarjanja pogojev za profesionalni razvoj;
Predavatelji in teme:
• Kaj je profesionalnost v vrtcu? - dr. Tatjana Vonta
1P,D
• Kultura profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
2P,D
• Samoocenjevanje in samousposabljanje - dr. Tatjana Vonta
1P,D
• Samoevalvacija in zunanja evalvacija - dr. Tatjan Vonta
2P,D
• Zunanja evalvacija v funkciji profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
4P,D
• Refleksija in strukturirana refleksija - dr. Tatjana Vonta
2P,D
• Skupnost učečih - dr. Tatjana Vonta
1P,D
• Profesionalni razvoj vzgojiteljice/pomočnice - dr. Tatjana Vonta
1P,D
• Sistemi profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
1P,D
• Značilnosti profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
1P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 529 20 20, fax: 01 529 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.01.03. Kompetence vzgojitelja / pomočnika vzgojitelja v vrtcu.

VLOGA VZGOJITELJA IN POMOČNIKA VZGOJITELJA V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 41
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: senzibilizacija za graditev partnerstva; spretnosti komuniciranja;
Predavatelji in teme:
• Vloga vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku - mag. Jelena Vidmar
• Upoštevanje individualnih značilnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja - mag. Jalena Vidmar
• Spretnosti v komuniciranju - mag. Jelena Vidmar
• Skupno načrtovanje in refleksija na opravljeno delo - mag. Jelena Vidmar
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference: Od leta 1999 sta bili izvedeni 2 izvedbi tega seminarja.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

Št. točk: 0,5

2P,D
2P,D
2P,D
2P,D

UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

SAMOREFLEKSIJA UČITELJEV ZA KVALITETNEJŠE DELO IN ŽIVLJENJE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 63
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci seminarja bodo doživeli voden proces samorefleksije. Ob tem bodo spoznali nekaj spretnosti in tehnik v
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mišljenju, zaznavanju ter komunikaciji s samim seboj. Ugotovili bodo, kako lahko izkoristijo možgane za samorefleksijo in
samomotivacijo.
Predavatelji in teme:
• - Definiranje izziva za rast - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Tehnike za ustvarjalno mišljenje in raziskovanje izziva (členjenje, miselni vzorci) - Saša Klemenčič
3 P,D,V
• - Zaznavni položaji - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Vprašanja za samorefleksijo - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Postavljanje in načrtovanje cilja - Saša Klemenčič
2 P,V
• - Moč vizualizacije in avtosugestije - Saša Klemenčič
2 P,D,V
• - Coaching koncepti (prepoznanje-pohvala, zahteva, strukture, izziv, humor) - Saša Klemenčič
3 P,D,V
Obveznosti: Aktivna participacija pri vajah na seminarju.
Reference: Predavateljica že tri leta vodi seminarje za učiteljske zbore, ki zajemajo znanje, katerega predvideva ta seminar.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

KAKO PREŽIVETI KOT UČITELJ
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci spoznajo svoja močna področja in kako jih smiselno uporabljati pri svojem delu. Spoznajo kako pomembno je
sanjati in verjeti in hkrati učiti drzno. Spoznajo načine in poti kako med sodelavci ohranjati prijetno vzdušje in kako organizirati in
voditi pogovor o dobrem poučevanju.
Predavatelji in teme:
• Učiteljeva osebna izkaznica. - Alenka Čurin Janžekovič, prof., Nataša Gregur, univ. dipl. psih.
2 P, D
• Dovoliti vstopiti otroku v svoj vrednostni sistem in ostati profesionalec. - Alenka Čurin Janžekovič, prof., Nataša
2 P, D
Gregur, univ. dipl. psih.
• Pomagajno, ne da bi solili pamet. - Alenka Čurin Janžekovič, prof., Nataša Gregur, univ. dipl. psih.
2 P, D
• Tudi učitelj je samo človek. - Alenka Čurin Janžekovič, prof., Nataša Gregur, univ. dipl. psih.
2 P, D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je izveden za več skupin učiteljev osnovnih šol.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Paterson. K. (2000): Na pomoč. Kako preživeti kot učitelj. MCA.
Radovljica.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

RAZGOVOR PO HOSPITACIJI IN PROFESIONALNI RAZVOJ
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali značilnosti učiteljev profesionalcev in nujnost profesionalnega razvoja; pomen spremljanja
uspešnosti dela; vlogo hospitacij in konstruktivne povratne informacije ter pomen razgovora po hospitaciji v funkciji
profesionalnega razvoja.
Predavatelji in teme:
• Učitelji profesionalci. Profesionalni razvoj učiteljev in vloga ravnateljev - mag. Irena Hlača
2P
• Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela. Učiteljeve kompetence. - mag. Irena Hlača
2 P, D
• Komunikacija in povratna informacija. Pozitivna sporočila, konstruktivna povratna informacija. - mag. Irena Hlača
2D
• Razgovor po hospitaciji v funkciji profesionalnega razvoja. Potek razgovora. - mag. Irena Hlača
2 P, D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar je bil izveden za šolski kolektiv.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si; http//www.supra.si Erčulj. J. (1999): Razgovor po hospitaciji, spodbuda za učiteljevo delo in
razvoj. Didaktična analiza vzgojno-izobraževalnega procesa. Ljubljana. Šola za ravnatelje.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

KAJ DELAM, KDO SEM, KAJ SEM
SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE JERINA MARIJA S.P., Zg. Jarše, Krožna cesta 5, 1235 Radomlje
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 14007
Št. točk: 1
Koordinator: Marija Jerina, prof.soc.ped., svetnik, trener nevrolingvističnega programiranja. 041/733-595
marija.jerina@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Napak ni. So le pozitivne ali negativne povreatne informacije. Kako spremeniti sebe, svoj odnos do poučevanja, do
vrednotenja sebe, do preprečevanja treme; kdo sem? Kaj počnem? Ali je tako prav?...
Predavatelji in teme:
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• Razmišljanja o sebi - Marija Jerina
3 P,V
• Aksiomi nevrolingvističnega programiranja 1,2,3,4 - Marija Jerina
3P
• Spreminjanje svojega odnosa do... - Marija Jerina
3 P,D
• Vrednote - Marija Jerina
2 P,V
• Ali je prav, kar počnem? - Marija Jerina
3 P,D
• Evalvacija, možganija - Marija Jerina
2 V,D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Reference: Seminar je nov.
Cena: 268.000,00 SIT
Opombe: Spoznali boste temeljna načela in aksiome nevrolingvističnega programiranja, ki veljajo za vsa področja življenja, še
najbolj pa za ljudi, ki delajo z ljudmi in za ljudi.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

MENTORSTVO V OSNOVNI ŠOLI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Mojca Juriševič, asist. 01/5892-200 fax: 5892-233 mojca.jurisevic@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar nudi učiteljem znanja za kakovostno mentorstvo in spodbuja h kritični refleksiji pedagoške prakse in oblik
praktično pedagoškega usposabljanja prihodnjih učiteljev: seznanja s sodobnimi teoretičnimi in praktičnimi vidiki mentorstva;
Uvaja koncept mentorstva kot celostni pristop šole; Nudi potrebna pedagoško andragoška znanja za kakovostno mentorstvo;
Spodbuja k iskanju in oblikovanju lastnega mentorskega pristopa učiteljev; Usmerja k zagotavljanju podpore mentorjem znotraj
in zunaj šole
Predavatelji in teme:
• Vloga in cilji mentorstva v osnovni šoli - dr. Milena Valenčič-Zuljan, mag. Mojca Juriševič
4 P,D
• Mentorstvo - izmenjava izkušenj; analiza, smernice, odprta vprašanja - dr. Milena Valenčuč-Zuljan, mag. Mojca
4 P,D
Juriševič
• Specialno didaktični vidiki mentorstva - dr. Milena Valenčič-Zuljan
4 P,D
• Organizacijske in vsebinske razsežnosti mentorstva (načrtovanje, izvajanje, evalvacija) - mag. Mojca Juriševič
4 P,D
Pogoji: Šole, ki sprejemajo študente in pripravnike na prakso.
Reference:
Cena: 298.058,75 SIT
Opombe: Literatura: Juriševič, M. (2000). Kakovostno mentorstvo. Vzg. in izobr., 5, str. 4; Valenčič-Zuljan, M. (2001). Modeli in
načela učiteljevega profes. razvoja. Sodob. Pedag., 52, št.2, str. 122-141.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.02. Refleksija-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

REFLEKSIJA KOT SESTAVNI DEL NAČRTOVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V OSNOVNIH ŠOLAH
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Vzpodbuditi kritično razmišljanje o usposabljanju učencev za delo in življenje, o sebi kot odgovornem pedagoškem
delavcu, o odnosu, ki ga kot učitelj , svetovalni, vodstveni delavec vzpostavljamo z sodelavci, učenci, starši; osvajanje metod,
tehnik in strategij za opazovanje lastnega razvoja in dela, rezultatov, ki jih dosegamo pri učencih, v delovni sredini in v svojem
ravnanju v ožji in širši sredini; skratka sebi in drugim omogočiti spremljanje in zavedanje tega kaj in kako delamo?
Predavatelji in teme:
• načini za doseganje samoregulacije lastnega dela in ravnanja s pomočjo ozaveščanja lastnega razmišljanja in
2, P
občutkov - mag. Darija Žgavc
• razvijanje in praktično preizkušanje sposobnosti samokontrole in načinov spoznavanja sebe, svojega ravnanja in
3, D
dela - mag. Darija Žgavc, mag. Sandra Šok, Rajmund Jug
• seznanjanje z metakognitivnimi področji, ki jih pokriva proces refleksije - mag. Darija Žgavc
2, D
• spoznavanje in praktično preverjanje metod in tehnik, s pomočjo katerih ugotavljamo bistvene kapacitete in
2, D
prednosti lastnega, tujega ravnanja in odločitev glede uporabe primernih, neprimernih pristop - mag. Darija Žgavc,
Rajmund Jug
• od česa je odvisna usmerjenost refleksije v razredu - praktične vaje - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
3, ED
• izdelava primera refleksije drugih in samorefleksije - konkreten primer iz prakse - mag. Darija žgavc, Rajmund Jug
2, D
• praktično seznanjanje in preizkušanje elementov refleksije - mag. Darija Žgavc
2, D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

ČUSTVENA PENTLJA
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ARX D.O.O., GORNJI TRG 24, P.E.LINHARTOVA 13, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 13006
Št. točk: 1
Koordinator: Simonič Vidrih Mateja, univ.dipl.ped., tel.: 01 43 36 111, o41 633 762, fax:01 2319 185;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznati pomen čustvene pismenosti, razvijanje čustvene pismenosti za kakovostne medosebne odnose, boljšo
samopodobo in samozavest
Predavatelji in teme:
• Kja je čustvena pentlja - univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
4 P,D
• Čustveni profil osebnosti - univ.dipl.ped.Simonič-Vidrih Mateja
4D
• Pomen razumevanja funkcionalnosti osnovnih čustev - Univ.dipl.ped.Simonič Vidrih Mateja
4P,D
• Kaj je potrebno, da bi lahko razumeli svoje občutke in občutke drugega - univ.dipl.ped.Simonič -Vidrih Mateja
4D
Obveznosti: Ni posebnih obveznosti
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Program je že bil izveden za delavce na področju socialnega varstva in je bil evalviran z najboljšimi ocenami.
Cena: 290.000,00 SIT
Opombe: Predstavitev programa na spletni strani:www.arx.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

ČUSTVENA INTELIGENCA - DEVET OBRAZOV ENEGA UČITELJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 64
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s čustveno inteligenco in dobili uvid devet slabih in devet dobrih lastnosti učitelja in v njihove
kombinacije. Pregledali bodo posledice, ki so možne ob posameznih lastnostih in ki se kažejo pri njihovem delu v šoli in katere
lastnosti so pogoj za čustveno pismenost.
Predavatelji in teme:
• Eneagramska tipologija učiteljevega vedenja v dobri, povprečni, slabi obliki - Dr. Pavao Brajša
4 P,D
• Devet pogojev za uspešnega učitelja; Devet ambicij in njihove neželene posledice - Dr Pavao Brajša
1 P,D
• Devet slabih in devet dobrih lastnosti učitelja; Katere lastnosti so pogoj za čustveno pismenost. - Dr. Pavao Brajša
3 P,D
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

ČUSTVENA INTELIGENCA IN SAMOZAVEST
INŠTITUT SOMA, Trg 36, 2391 Prevalje
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 12008
Št. točk: 1
Koordinator: Erika Sonjak;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seminar je usmerjen v razvijanje osebne občutljivosti in spretnosti ravnanja z lastnimi čustvi, hitro zaznavanje
razpoloženja soljudi, razumevanje in primerno odzivanje, oblikovanje kreativnega dialoga z ljudmi zlasti v trenutkih napetosti.
Cilj je izboljšati kakovost našega življenja, uriti pozitivno mišljenje, spoznati sodobne poglede na emocije in tehnike s katerimi je
mogoče povečati emocionalno zavedanje.
Predavatelji in teme:
• Temelji čustvene inteligence. Odražanje čustev skozi naše vedenje. Odkrivanje neučinkovitih vedenjskih vzorcev,
10-P,V; 6reprogramiranje. Tehnike za prepoznavanje, nadzorovanje in usmerjanje svojih čustev. - mag. Andrea Sturm, Erika
D
Sonjak pshidinamik, spec., svetnica
Obveznosti: Seminarska naloga po dogovoru.
Reference: Seminar je že bil izvajan za osnovne in srednje šole, ter dijaške domove in za visokošolski licej Trst.
Cena: 285.000,00 SIT
Opombe: Literatura:Daniel Goleman: Čustvena inteligenca;Maya Phillips:Čustvena odličnost
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

MOTIVIRANJE IN ČUSTVENA INTELIGENCA
INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 12011
Št. točk: 0,5
Koordinator: Slavica Jankovič, univ.dipl.psih., Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, Ljubljana, tel.: 01 436 24
32., e-naslov: info@insti-rok.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in izražanja svojih čustev ter spretnost ravnanja s
soljudmi. Slušatelje seznanimo s temelji čustvene inteligence in kako se le ta odraža na individualne vedenjske vzorce.
Naučimo jih, kako znanja s področja emocionalne inteligence vnašati v šolsko okolje. Pomagamo jim tudi z nasveti in tehnikami,
kako vzpostaviti dober medsebojni odnos ter ljudi spodbujati k prepoznavanju, nadzorovanju in usmerjanju svojih čustev.
Predavatelji in teme:
• Teorija čustvene inteligence - Franc Pusar, dipl. univ. andr.
2P
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• Napotki za nadaljnje delo v razvoju čustvene inteligence - Franc Pusar, dipl. univ. andr.
• Praktične vaje za razvijanje čustvene inteligence - Franc Pusar, dipl. univ. andr.
• Čustvena inteligenca na delovnem mestu - Franc Pusar, dipl. univ. andr.
Reference: Inštitut že od leta 1999 izvaja program z velikim uspehom za šolske in druge kolektive po vsej Sloveniji.
Cena: 150.000,00 SIT

2P
2D
2P

UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

S POMOČJO ČUSTVENE PISMENOSTI DO KVALITETNE KOMUNIKACIJE
O.K. CONSULTING D.O.O., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13035
Št. točk: 1
Koordinator: Sandi Kofol, univ. dipl. psih. 041 975 195 sandi.kofol@okconsulting.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilji in elementi iz vsebine programa: - strokovni delavec zna pri sebi prepoznati posamezna čustva - strokovni delavec
zna lastna čustva uporabiti za uspešnejše delo - strokovni delavec zna pri drugih prepoznati čustva - ali imajo jeza, žalost, strah
in sreča svoje mesto v šoli? - kako se dobri medosebni odnosi znotraj kolektiva zaposlenih odražajo pri delu z učenci v šoli - ali
je čustvena pismenost zaposlenih lahko konkurenčna prednost pri pridobivanju novih učencev v šolo?
Predavatelji in teme:
• kaj so čustva, funkcija čustev, različna čustva, prepoznavanje uporaba čustev pri sebi, prepoznavanje in uporaba
čustev pri drugih, upravljanje z medosebnimi odnosi, kvalitetna komunikacija ... - Sandi Kofol, Katja K. Zakrajšek in
P, V
Franka Bertoncelj - vsi univ. dipl. psih.
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference: Izobraževalna delavnica na sorodno temo je bila izpeljana v mesecu maju, kjer so bili ciljna ravnatelji iz
izobraževalnih ustanov.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije dobite na internet strani: www.okconsulting.si.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

UČITELJ NA RAZPOTJU - RAZVIJANJE OBČUTKA VARNOSTI
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, GOZDARSKA POT 11, 2390 Ravne na Koroškem
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 05002
Št. točk: 1
Koordinator: Mag. Vesna Lujinović;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - osvetlitev sprememb v družbi, ki vplivajo na življenje in delo v šoli: - položaj in možnosti delovanja strokovnega delavca v
okviru teh sprememb; - pričakovanja do strokovnega delavca glede na prenovo v šolskem sistemu: - razvijanje suverenosti
strokovnega delavca; - predstavitev tehnik in pristopov za celosten pristop svetovanja;
Predavatelji in teme:
• Spremembe v družbi in njih vpliv na šolsko prakso. - Mag. Vesna Lujinović
5P
• Skriti vzroki naših neuspehov. - Erika Sonjak svetnik
5V
• Pomen sprostitvenih tehnik. - Karla Mithans-Lamprecht svetovalec
6V
Obveznosti: seminarska naloga
Reference:
Cena: 270.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

RAZVIJANJE ČUSTVENE INTELIGENCE
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 13
Št. izvajalca:
Št. točk: 0,5
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci se bodo seznanili s pojmom čustvena inteligenca, z njenimi sestavinami in pomenom za uspešno funkcionalno
delovanje. S praktičnim delom se bodo seznanili tehnikami razvijanja čustvene inteligence pri sebi in učencih.
Predavatelji in teme:
• Opredelitev čustvene intelogence in značilnosti njenih elementov - Marija Pečnik
1P
• Razvijanje čustvene inteligence na posameznih stopnjah človekovega razvoja - Marija Pečnik
1 P, V
• Tehnike za obvladovanje čustev, razvijanje samopodobe, spoprijemanje s stresom, rešeavnje konfliktvo...) 6 D, V
Marija Pečnik
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Pogoji: /
Reference: Več izvedb v obliki krajših delavnic za različne ciljne skupine.
Cena: 145.000,00 SIT
Opombe: /
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

UČITELJEVA SAMOPODOBA IN OSEBNOSTNA RAST
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Št. programa: 14
Št. izvajalca:
Koordinator: Meta Gašperšič, Nada Jakše, tel.: 07 393 45 50, meta.gaspersic@ric-nm.si, nada.jakse@ric-nm.si;
372

Št. točk: 0,5

UZB – Programi za učiteljske zbore

Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo poglobili znanja o sebi. Preizkusili bodo vaje, ki izboljšujejo samopodobo ter ugotavljali in preverjali
pomen pozitivne samopodobe na delo in življenje v šoli in doma.
Predavatelji in teme:
• Kdo sem? od kod prihajam? Zavedanje sebe. Učiteljeve potrebe - Marija Pečnik
1P
• Vplivi čustev, konfliktov in stresa na samopodobo. Kako se upreti stresu? - Marija Pečnik
2 P, D
• Razpetost med šolo in domom (kaj nosimo s seboj) - Marija Pečnik
1 P, V
• Tehnike razvijanja samopodobe pri učiteljih, učencih in starših - Marija Pečnik
4 P, D, V
Obveznosti: Aktivno sodelovanje v programu.
Reference: Bogate izkušnje predavateljice ki je izvedla številne delavnice o moči pozitivnega mišljenja za različne ciljne
skupine.
Cena: 146.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.02.03. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce osnovnih šol.

OTROK IN DOŽIVLJANJE ČUSTEV
Supra d.o.o., Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana - Polje
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 13024
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Smerdelj, prof., svetnica, Tel.: 01 529 10 45, Faks: 01 529 10 46;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali, da imajo otroci pravico do svojih čustev in, da odrasli nismo odgovorni za spreminjanje in
nadzorovanje njihovih čustev. Da otrokom ni potrebno čustev zatirati in skrivati, da bi s tem zaščitili preveč kritičnega odraslega.
V delavnicah se bodo udeleženci ob konkretnih primerih preizkusili, kako ravnati z otrokovimi čustvi in se na njih odzivati.
Predavatelji in teme:
• Izražanje čustev. Kako ravnamo z otrokovimi čustvi. - mag. Jurij Smerdelj
1P
• Odzivi, ki skušajo otroka \\\"rešiti\\\" pred čustvi: izogibanje čustvom, valjenje krivde na otroka, poskusi urejanja in
3 P, D
izboljševanja. Spodbujanje otroka k iskanju rešitev. - mag. Jurij Smerdelj
• Nudenje podpore otrokom pri doživljanju čustev. Razumevajoče poslušanje. - mag. Jurij Smerdelj
2D
• Kako otrokom z zgledom posredujemo načine za obvladovanje čustev in konfliktov. - mag. Jurij Smerdelj
2 P, D
Obveznosti: Aktivno delo v delavnici. Izpolnjen evalvacijski vprašalnik.
Pogoji: Ni posebnih pogojev
Reference: Seminar s sorodno vsebino je bil izveden za šolski kolektiv.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-pošta: supra@supra.si http//www.supra.si Blustein. J. (1997): Vzgoja brez stresa, PLEROMA. [Ljubljana]. Goleman,
D. (1997), Čustvena inteligenca. Mladinska Knjiga, [Ljubljana]
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.03.01. Uvajanje sprememb v lastno pedagoško delo v OŠPP in zavodih (posebne
potrebe).

ČUSTVENA PISMENOST- KJE ZAČETI PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI V OŠPP IN ZAVODIH
VREM D.O.O., PRESERJE, WWW.VREM.SI, Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 13026
Št. točk: 1
Koordinator: mag. DARIJA ŽGAVC, Vrem d.o.o., Kamnik pod Krimom 5, 1352 Preserje, tel.:01 36 31 685, fax.: 01 36 33 290,
GSM 041 396 854, 031 703 695;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Praktično osvajanje načinov nove vzgoje otrok s posebnostmi ob ugotovitvah o neravnouteženosti intelektualnih, čustvenih
in socialnih sposobnosti, ozaveščanje spoznanj o visoki občutljivosti in čustveni empatiji otrok s posebnimi potrebami ? kako
pristopiti, urjenje v ustvarjanju ljubečega okolja in ustrezne nege, ki izjemno uspešno potrjuje otroka s posebnimi potrebami,
osvajanje socialnih veščin, ki pospešujejo evolucijsko pot razvoja čustev otrok s posebnimi potrebami.
Predavatelji in teme:
• razvijanje in prilagajanje čustev, obvladovanje čustvenih izzivov, ki so posledica sodobnega tehnološkega
1, P
življenja - mag. Darija Žgavc
• nujnost spoznanja o tem, kako močno specifično življenje otroka s posebnostmi vpliva na njegova čustva in
2, D
njihovo evolucijsko pot - mag. Darija Žgavc, Rajmund Jug
• načini in poti za nadomeščanje zamujenega v razvoju čustev otroka s posebnostmi - mag. Darija Žgavc, Rajmund
2, D
Jug
• življenje v zanikanju staršev otrok s posebnostmi in vpliv le-tega na čustveno pismenost otroka s posebnostmi 1, D
kaj lahko storimo kot strokovnjak? - mag. Darija Žgavc
• kako vzgajati otroka, ki zaradi posebnosti v razvoju ne more sam s stvarnim razmišljanjem poskrbeti za svoje
2, D
dobro - mag. Darija Žgavc
• osvajanje veščin in tehnik za plemenitenje otroka s posebnostmi z uporabo duševnih podob - mag. Darija Žgavc,
2, ED
Rajmund Jug
• ponudimo otroku s posebnostmi priložnost, da obvlada svoj svet - mag. Darija Žgavc
2, ED
• sodelovalne igre, ki otroku s posebnostmi pomagajo pri soočenju s sabo in svojimi zmožnostmi - mag. Darija
2, D
Žgavc, mag. Sandra Čok
• veščine čustvene pismenosti za nas in otroke, ki pomagajo pri krepitvi telesnega in duševnega zdravja - mag,
2, D
Darija Žgavc, mag. Sandra Čok
Obveznosti: Ni predvidenih posebnih obveznosti.
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
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Reference: 8 seminarjev (97), 12 (98), 16 (99), 20 (00), 24 (02), 26 (03), 29 (04), knjižica: Sodobna vzgoja I (00), preko 100
referatov, predavanj in projektov na državni in mednarodni ravni, knjižice ..
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Če ustanova prijavi več kot 30 udeležencev, seminar za preostale delavce in zainteresirane starše ponovimo
brezplačno, zaračunamo le potne stroške in dnevnice predavateljev. www.vrem.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.03.02. Čustvena pismenost-tema za strokovne delavce v OŠPP in zavodih (posebne
potrebe).

ČUSTVENO REAGIRANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV
ROSTOHAR CONSULTING, ROSTOHAR MIHAJLO S.P. , STOLOVNIK 7, 8280 Brestanica
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14010
Št. točk: 1
Koordinator: Rostohar;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: 1.)Razumevanje pomena čustvenih reakcij za osebnostno in socialno integracijo otrok in učiteljev. 2.)Prepoznavanje
emocij in njihovo izražanje. 3.)Pomen sprejemanj emocionalnih reakcij pri sebi in pri otrocih.
Predavatelji in teme:
• Čustva otrok in učiteljev - mag.Rostohar Mihajlo
16 D
Obveznosti: Zanimanje za lastno in tuje doživljanje čustev
Pogoji: Zanimanje za doživljanje otrok
Reference: Magisterij iz psihologije in desetletni trening v psihoterapiji.
Cena: 295.000,00 SIT
Opombe: Vsklajenost pričakovanj s razpisano tematiko
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.04.01. Opravljam delo, ki me veseli (tehnike s katerimi pridobivamo delovno
učinkovitost ob dobrem počutju)-tema za strokovne delavce v glasbeni šoli.

ACCOMPAGNATO - MOSTOVI MED ŠTUDIJEM IN POKLICEM UČITELJEV V GLASBENI ŠOLI - 1. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Barbara Sicherl-Kafol, doc. 041/279-499 fax: 5892-233 barbara.kafol@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: glasbene šole
Cilji: Kakovostno izboljševanje poklicnega razvoja učiteljev v glasbenih šolah; Povezovanje formalnega izobraževanja
poklicnega razvoja bodočih učiteljev v glasbenih šolah in permanentnega izobraževanja delujočih učiteljev v glasbenih šolah;
Povezovanje teorije in prakse poučevanja v glasbenih šolah; Spodbujanje vseživljenskega učenja na področju glasbene
didaktike; Uporaba E-učenja
Predavatelji in teme:
• plenarne teme po izboru tečajnikov (npr. motivacija, komunikacija, odnos učitelj - učenec, postopki poučevanja v
8 D,P
glasbeni šoli, itd.) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
• individualni cikel (tema po individualnem izboru) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
4 ED
• timski cikel (teme po izboru tima) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
4 H,N
Pogoji: Prof. glasbe, prof. inštrumentov, študenti glas. pedagogike in štud. inštr. - pedag. smer. Zaradi procesne narave dela se
pričakuje udeležba tudi na drugem delu seminarja (Accompagnato - 2. del).
Reference:
Cena: 285.523,06 SIT
Opombe: Literatura: Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka; Barbara Sicherl Kafol: Celostna glasbena vzgoja:
srce, um, telo
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.04.01. Opravljam delo, ki me veseli (tehnike s katerimi pridobivamo delovno
učinkovitost ob dobrem počutju)-tema za strokovne delavce v glasbeni šoli.

ACCOMPAGNATO - MOSTOVI MED ŠTUDIJEM IN POKLICEM UČITELJEV V GLASBENI ŠOLI - 2. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Barbara Sicherl-Kafol 041/279-499 fax: 01/5892-233 barbara.kafol@guest.arnes.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: glasbene šole
Cilji: Kakovostno izboljševanje poklicnega razvoja učiteljev v glasbenih šolah; Povezovanje formalnega izobraževanja
poklicnega razvoja bodočih učiteljev v glasbenih šolah in permanentnega izobraževanja delujočih učiteljev v glasbenih šolah;
Povezovanje teorije in prakse poučevanja v glasbenih šolah; Spodbujanje vseživljenskega učenja na področju glasbene
didaktike; Uporaba E-učenja
Predavatelji in teme:
• Plenarne teme po izboru tečajnikov (npr. opisno ocenjevanje, organizacija dela, stili poučevanja, delo z učenci z
8 D,P
različnimi glasbenimi sposobnostmi v glasbeni šoli, itd.) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
• Individualni cikel (tema po individualnem izboru) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
4 ED
• Timski cikel (teme po izboru tima) - dr. Barbara Sicherl-Kafol, dr. Branka Rotar-Pance
4 H,N
Pogoji: Prof. glasbe, prof. inštrumentov, študenti glas. pedagogike in štud. inštr. - pedag. smer. Pogoj je udeležba na prvem
delu seminarja (Accompagnato - 2. del)
Reference:
Cena: 285.523,06 SIT
Opombe: Literatura: Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka; Barbara Sicherl Kafol: Celostna glasbena vzgoja:
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srce, um, telo
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.05.01. Samorefleksija dela učiteljev v srednjih šolah-supervizija, portfolio.

DIDAKTIČNA SUPERVIZIJA
A.A. INSERCO, SVETOVALNA DRUŽBA D.O.O., CELOVŠKA 25, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 13028
Št. točk: 0,5
Koordinator: AZRA KRISTANČIČ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Namen didaktične supervizije je samospoznavanje pedagoških in osebnih in poklicnih kompetenc. Obdelava vsebinskih
metodoloških in odnosnih aspektov v procesu vzgoje in izobraževanja. Skozi refleksijo udel. v skupini strokovnjak spoznava
sebe, svoje predsodke in stereotipije, ki lahko hromijo ne le medosebne odnose ampak tudi poklicno kompetenco. Strokovnjaki
spoznavajo svojo novo vlogo v pedagoškem procesu t.i. pedagoško mediatorstvo-posredništvo med dijaki, starši, učitelji in
vzgojitelji.
Predavatelji in teme:
• DIDAKTIČNA SUPERVIZIJA - AZRA KRISTANČIČ
P
• DIDAKTIČNA SUPERVIZIJA - RENATA BAČER
P
Obveznosti: Udeleženci morajo aktivno sodelovati in izdelati seminarsko nalogo.
Reference: DIDAKTIČNA SUPERVIZIJA SE IZVAJA ŽE VRSTO LET V RALIČNIH VZGOJNO-IZOBRAŽ. IN SOCIALNIH
USTANOVAH.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.05.01. Samorefleksija dela učiteljev v srednjih šolah-supervizija, portfolio.

VODENJE PORTFOLIA - POT DO KAKOVOSTNEJŠEGA DELA POSAMEZNIKA IN ŠOLE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: Sonja Sentočnik, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, 01 3005 134, sonja.sentocnik@zrss.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Namen programa je ozavestiti učitelje o lastnih pojmovanjih znanja in učenja ter vloge učitelja v učnem procesu, navaditi
učitelje na pripravo osebnega razvojnega načrta, identifikacijo močnih in šibkih področij, zbiranje podatkov o svojem delu in
evidenc o lastnem napredku. Na osnovi izkušnje uporabe lastnega portfolia bodo učitelji spodbujeni k uporabi alternativnih oblik
preverjanja znanja dijakov s pomočjo portfolia.
Predavatelji in teme:
• Pojmovanje znanja in njegov vpliv na poučevanje, vloga učitelje - mag. Sonja Sentočnik
4D
• Vloga preverjanja v učnem procesu, spremljava napredka in profesionalne rasti - mag. Sonja Sentočnik
4 D, P
• Postopek vodenja portfolia, priprava referenčnega okvira (vizija in poslanstvo šole), osebnega razvojnega načrta,
4D
zbiranje evidenc, zapisovanje refleksij, samoevalvacija in kritično prijateljstvo - mag. Sonja Sentočnik
• Reflektivna analiza procesa, filozofija uporabe portfolia, možnosti uporabe portfolia za dijake - mag. Sonja
4 D, P
Sentočnik
Reference: Podoben program, je bil izveden v preteklih štirih letih kot seminar za zainteresirane učitelje, za šolske kolektive OŠ
in SŠ po Sloveniji, v zamejstvu v obliki tematskih konferenc (25 krat).
Cena: 179.275,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.05.02. Uvod v supervizijo za učitelje srednjih šol.

KAJ SUPERVIZIJSKI PROCES ZAHTEVA IN KAJ UDELEŽENCEM OMOGOČA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 65
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Informirati udeležence o razlogih, ki so privedli do uvajanja supervizije na pedagoško področje in o tem, kaj supervizijski
proces udeležencem prinaša in kaj od njih zahteva.
Predavatelji in teme:
• Razvoj supervizije na področju dela z ljudmi in možnosti supervizije na pedagoškem področju - Dr. Alenka Kobolt
2 P,D,V
• Supervizijski proces med podpornim in edukativnim vidikom - Dr. Alenka Kobolt
3 P,D,V
• Na kak način je lahko supervizija pedagoškim delavecm/kam v pomoč pri reševanju poklicnih problemov. - Dr.
3 P,D,V
Alenka Kobolt
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

OSEBNA IN STROKOVNA ODLIČNOST PREDAVATELJA IN UČITELJA
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 02003
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail: zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
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Cilji: Udeleženci bodo na delavnici pregledali, katera so tista znanja, veščine in sposobnosti, ki jih potrebuje vsak predavatelj in
učitelj. Izdelali bodo osebni program razvoja. Prvi del delavnice bo posvečen prepričanjem in vrednotam učiteljev kot odločilnim
dejavnikom za kvaliteto dela v izobraževalnem procesu, v drugem delu pa bodo udeleženci dobili nekaj koristnih napotkov o
tem, kako si lahko prikličemo stanje pozitivne naravnanosti tudi takrat, ko nam okoliščine niso najbolj naklonjene.
Predavatelji in teme:
• Predavatelj, učitelj, trener in coach - različne vloge in različni pristopi k izobraževanju - Mirjam Dominko
4D
• Strokovna podkovanost ne zadostuje -znanja, veščine in sposobnosti na eni strani ter prepričanja, vrednote in
4D
poslanstvo na drugi strani - Mirjam Dominko
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

KARIZMATIČNI UČITELJ
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 66
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 0,5
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Učinkovito upravljati s seboj s seboj in s skupino, vzpostaviti dober stik v skupini in postati oziroma ostati uspešen in
zadovoljen učitelj.
Predavatelji in teme:
• Vrednote in prepričanja pri poučevanju - Bernarda Potočnik
2 P, D, V
• Upravljanje s samim seboj: 1) Nadzor lastnega stanja, 2) Fiziologija, 3) Samo motivacija - Bernarda Potočnik
2 P, D, V
• Ravni osebnosti in vloga učitelja - Bernarda Potočnik
2 P, D, V
• Učiteljeva karizma in kongruentnost - Bernarda Potočnik
2 P, D, V
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

OSEBNA IN STROKOVNA ODLIČNOST PREDAVATELJA
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 67
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Kompetence strokovnjaka nadgraditi s kompetencami moderatorja, svetovalca in mentorja; spoznati, da se vloga
klasičnega učitelja kot edinega vira informacij spreminja v vlogo moderatorja, mentorja in svetovalca. Naučiti se upoštevati
različne učne tipe, posebnosti posameznika in se seznaniti z nekaterimi učinkovitimi metodami in tehnikami poučevanja in
učenja.
Predavatelji in teme:
• Kompetence dobrega predavatelja-učitelja / osebnostne lastnosti. - Ida Srebotnik
4 P,D,V
• Stili poučevanja, prezentacije ... (po V. Satir); priprave in poznavanje učnihtipov po metodi 4 MAT. - Ida Srebotnik 4 P,D,V
• Moderiranje skupine; Kako ravnati z neprilagojenimi udeleženci. - Ida Srebotnik
3 P,D,V
• Učinkovite metode in oblike dela; Učni pripomočki in AV sredstva (moderatorski \"kovček\"). - Ida Srebotnik
3 P,D,V
• Svetovanje, motiviranje udeležencev za doseganje ciljev. - Ida Srebotnik
2 P,D,V
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

SAM SEM ODGOVOREN ZA SVOJO POT K ODLIČNOSTI
Q-SATIS ALEŠ ČERIN S.P., Ob potoku 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 14009
Št. točk: 1
Koordinator: Aleš Čerin, ales@qsatis.com, 01 5425 804, 041 789 188;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Izobraževanje je namenjeno organizacijam, ki skrbijo za svoje največje bogastvo-ljudi, da bi jim s pomočjo pravih načel
pomagale na poti k njihovi osebni in strokovni odličnosti. Udeleženci ozavestijo pomen osebne odgovornosti za svoj napredek
(osebni in strokovni), znajo napisati izjavo o osebnem poslanstvu in znajo organizirati samega sebe tako, da dejavnosti vodijo k
osebnemu in strokovnemu napredku. Udeleženci se naučijo praktično organizirati svoje dejavnosti.
Predavatelji in teme:
• Ozavestiti model proaktivnosti in kako ga uporabljati na poti k odličnosti - Aleš Čerin
2 P, V
• Osebno poslanstvo v luči osebnega in strokovnega napredovanja - Aleš Čerin
4 P, V
• Razvoj mojih kompetenc - Aleš Čerin
2 P, V
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• Pomembnost in nujnost mojih dejavnosti - Aleš Čerin
• Praktično načrtovanje mojih dejavnosti, ki vodijo k razvoju mojih kompetenc (dolgoročno, kratkoročno) - Aleš
Čerin
Reference: Izvedba podobnih seminarjev za udeležence iz gospodarstva in nevladnih organizacij (8x)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Covey S.R.: Najprej najbolj pomembno; www.qsatis.com

4 P, V
4V

UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ZA SVETOVALNE DELAVCE IN UČITELJE
TIN LJUBLJANA, Lepodvorska 23A, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Vera Nuhijev-Galičič, telefon: 01 234 83 55, fax: 01 431 22 68, e-naslov: vera.nuhijev-galicic@tin-ljubljana.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Razvijanje spretnosti za boljše delovanje v skupinah in izboljšanje interakcije v medosebnih odnosih
Predavatelji in teme:
• Zaznavanje vedenja - Polona Terdič
4 P, D
• Razumevanje samega sebe - Tina Plahutnik
4 P, D
• Sodelovanje v skupinah, timih - Tina Plahutnik
5 P, D
• Razvijanje empatije in delovanja v medosebnih odnosih - Polona Terdič
3 P, D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Aktivna udeležba
Reference: Program izvajan 6 mesecev 1x tedensko po 2 šolski uri na populaciji mladostnikov. Zelo dobri rezultati so
narekovali prenos izkušenj na strokovnjake, ki delajo z mladostniki.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: www.tin-ljubljana.si
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

DIMENZIJE OSEBNE IN PROFESIONALNE ODLIČNOSTI PREDAVATELJA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: Mihaela Hojker, e-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1049 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Spodbuditi refleksijo o dimenzijah lastne profesionalne rasti. Ciljna skupina: predavatelji za odrasle.
Predavatelji in teme:
• \"Plasti\" profesionalne in osebne odličnosti predavatelja - red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik
2 P,V
• Kompetence predavatelja - mag. Andreja Lavrič
2D
• Pojmovanja o učiteljevi vlogi in učni stili - mag. Andreja Lavrič
2 P,V
• Vzvodi profesionalnega razvoja - mag. Andreja Lavrič
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na vajah.
Pogoji: Predavatelji VSŠ in izobraževalci odraslih.
Reference: Vsebine so vključene v programih Osnove visokošolske didaktike in Programu za pridobitev pedagoško andragoške
izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol (več ponovitev za predavatelje VSŠ).
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Marentič Požarnik B., Profesionalizacija izobraževanja učiteljev ... V in I, št. 4/2000, str. 4 - 11.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

POKLICNA IDENTITETA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci se seznanijo s konceptom identitete in še posebej poklicne identitete, z njeno vlogo pri poklicnem in širšem
uspehu ter blagostanju z namenom širitve vpogleda v lastno osebnost in uvrstitivijo lastne poklicne identitete v časovni
kontinuum.
Predavatelji in teme:
• Teoretični okvir osebnosti in umestitev identitete - asist. dr. Robert Masten
2P
• Koncept stebrov identitete - asist. dr. Robert Masten
2P
• Oblike poklicne identitete in vloga te pri poklicni uspešnosti in splošnem življenjskem blagostanju - asist. dr.
2P
Robert Masten
• Lastna poklicna identiteta - asist. dr. Robert Masten
2D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnici.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference: Izvedeni program Vloga samopodobe pri delu učitelja: 3 ponovitve za učiteljice v šolah in vzgojiteljice v vrtcih ter
drugo strokovno osebje - svetovalni delavci, psihologi, vodstveno osebje.
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Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 13 Profesionalna in osebnostna rast / 13.07.01. Osebna in strokovna odličnost predavatelja, učitelja / kompetence, lastnosti,
stili.../ v izobraževanju odraslih.

UVOD V SUPERVIZIJO ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Učitelje in vzgojitelje v vrtcih in šolah ter drugo strokovno osebje - svetovalne delavce, psihologe, vodstene delavce
seznaniti z dejavniki supervizijskega dogajanja in z različnimi možnimi žarišči supervizijskega procesa. Seznaniti jih s
konceptom kompetentnosti in performiranosti ter s smernicami supervizije z namenom boljšega razumevanja lastnega dela in
presojanja kvalitete ponudbe supervizij na trgu.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev procesa supervizije in raziskav v zvezi z učinki supervizije - red. prof. dr. Maks Tušak
2P
• Dejavniki, ki določajo supervizijski proces (supervizor, supervizant, proces, klient, institucija in polje) - red. prof.
2P
dr. Maks Tušak
• Žarišča supervizijskega dela (strokovna kvalifikacija, osebna kvalifikacija, vključevanje zaposlenih v delovni
2P
kontekst - asist. dr. Robert Masten
• Praktični primeri supervizije - asist. dr. Robert Masten
2D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in delavnici.
Pogoji: Delo v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu.
Reference: Izvedeni program Vloga samopodobe pri delu učitelja: 3 ponovitve za učitelje in vzgojitelje v vrtcih in šolah ter drugo
strokovno osebje - svetovalni delavci, psihologi, vodsteni delavci.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.01.01. Vzgoja za multikulturalnost v vrtcu.

POTOVANJE K SEBI IN OKOLI SVETA
DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA, PAVŠIČEVA 1, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Katja Bizjak Organizatorka programov UNICEF Slovenija Pavšičeva 1 1000 Ljubljana Tel: 01 583 80 74 Fax: 01
583 80 81 GSM: 041 280 401 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: - seznanitev z multikulturnostjo v družini, vrtci in svetu; - seznanitev z delom in poslanstvom UNICEF-a; - opredelitev
vrednot, potrebnih za spoštovanje multikulturnosti (strpnost, humanost, otrokove pravice, pravičnost, solidarnost); - seznanitev s
tehnikami učenja vrednot za spoštovanje multikulturnosti; - praktično izvajanje delavnice za spoznavanje multikulturnosti; evalvacija in razvijanje scenarija za nadaljnje delo.
Predavatelji in teme:
4 P, 2 D,
• - seznanitev z multikulturnostjo v družini, vrtci in svetu; - Karmen Majcen, Jožica Gramc, Katja Bizjak
2V
Obveznosti: Udeleženci seminarja se obvezujejo, da bodo z našo pomočjo uresničevali zastavljene cilje.
Pogoji: Število udeležencev od 10 do 20.
Reference: - izdana dva priročnika za vrtce; - večletno sodelovanje z vrtci; - že enoletno trajanje programa. IZVAJALCI
PROGRAMA: Karmen Majcen, Jožica Gramc, Katja Bizjak
Cena: 30.000,00 SIT
Opombe: Več informacij na spletni strani: www.unicef.si
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.01.01. Vzgoja za multikulturalnost v vrtcu.

RAZUMEVANJE IN SPOŠTOVANJE RAZLIČNIH KULTUR V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 42
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati cilje multikulturne vzgoje; spoznati načine uresničevanja multikulturne vzgoje skozi medpodročno povezovanje;
spoznati okolje in mehanizme skritega kurikuluma, ki promovira multikulturno vzgojo;
Predavatelji in teme:
• Pomen razvoja osebne in skupinske identitete - Mateja Režek
2P,D
• Principi oblikovanja multikulturnega okolja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Povezanost multikulturnega in bilingualnega okolja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Integracija izkušenj otrok in njihovih družin v vzgojno-izobraževalni proces - Mateja Režek
2P,D
• Promoviranje delovanja za socialno pravičnost - mag. Sonja Rutar
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
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UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.01.03. Participacija otrok v vzgojnem procesu v vrtcu.

PARTICIPACIJA KOT VIDIK DEMOKRATIZACIJE ODNOSOV V VRTCU
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: spoznati povezanost življenja, delovanja in vloge otrok v skupini z vzgojo za demokracijo; spoznati razloge in pomen
otrokove aktivne participacije v vzgojno izobraževalnem procesu; spoznati načine in oblike vzgojn izobraževalnega dela, v
katerih ima otrok vlogo aktivne participacije;
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje situacij, ko otroci že participirajo v vzgojnem procesu - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Participacija v družbeno-socialnem kontekstu, izhodišča in cilji kurikularne prenove - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Pomen učinkovite participacije otrok - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Načini in oblike participacije otrok - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Izzivi participacije otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu - mag. Sonja Rutar
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.

SPOŠTOVANJE MULTIKULTURNOSTI PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI
DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA, PAVŠIČEVA 1, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11006
Št. točk: 0,5
Koordinator: Katja Bizjak Organizatorka programov UNICEF Slovenija Pavšičeva 1 1000 Ljubljana Tel: 01 583 80 74 Fax: 01
583 80 81 GSM: 041 280 401 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - seznanitev z delom in poslanstvom UNICEF-a; - vzgoja za spoštovanje multikulturnosti, za globalno solidarnost in strpno
sobivanje; - seznanitev z načeli Konvencije o otrokovih pravicah za spoštovanje multikulturnosti; - seznanitev s tehnikami
učinkovitega vodenja skupin za medsebojno spoštovanje; - izvedba delavnice Spoštovanje multikulturnosti proti socialni
izključenosti; - evalvacija in dogovor za nadaljnje delo.
Predavatelji in teme:
• Vzgoja za spoštovanje multikulturnosti, za globalno solidarnost in strpno sobivanje - Jožica Gramc, Nina Amon,
4 P, 3 V,
Romana Frankovič, Katja Bizjak
1D
Obveznosti: Udeleženci seminarja se obvezujejo, da bodo z našo pomočjo uresničevali zastavljene cilje.
Pogoji: Število udeležencev od 10 do 20.
Reference: - Izdanih 5 priročnikov za šole; - večletno sodelovanje s šolami (ustanovljeni tudi UNICEF-ovi krožki); - večletno
izvajanje delavnic po šolah; - že enoletno trajanje programa.
Cena: 30.000,00 SIT
Opombe: Več informacij na spletni strani: www.unicef.si
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.

NAŠE ŠOLE SO VEČKULTURNE
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 68
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si /www. glottanova.si / Glotta Nova, d.o.o, Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ozaveščati učitelje, šolske svetovalne delavce o pomenu spoštovanja načela medkulturnosti pri delu z otroki in starši;
Prepoznavanje in sprejemanje drugačnosti; Ob igrah vlog doživljanje pomena sprejetosti oz. izključenosti iz skupine, razreda,
okolja.
Predavatelji in teme:
• Slovenija - del združene Evrope; Strpnost skozi zgodovino. - dr. Aleš Debeljak
4 P,D,V
• V mojem razredu so vrstniki različnega jezikovnega, kulturnega, nacionalnega in verskega porekla. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Učiteljeva prizadevanja za vključevanje različnih posameznikov v skupino. - Irma Veljič
2 P,D,V
• V mojem okolju je zame zelo vredno... - Irma Veljič
3 P,D,V
• Načini spodbudnega sodelovanja s starši priseljenci v naše okolje. - Irma Veljič
2 P,D,V
• Scenariji roditeljskih sestankov in drugih oblik s starši. - Irma Veljič
3 P,D,V
Pogoji: Aktivna udeležba v pedagoški delavnici.
Reference: Seminar je bil realiziran v 12-ih osnovnih šolah.
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.
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RAZUMEVANJE IN SPOŠTOVANJE RAZLIČNIH KULTUR V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 44
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati cilje multikulturne vzgoje; spoznati načine uresničevanja multikulturne vzgoje skozi medpredmetno povezovanje;
spoznati okolje in mehanizme skritega kurikuluma, ki promovira multikulturno vzgojo;
Predavatelji in teme:
• Pomen razvoja osebne in skupinske identitete - Mateja Režek
2P,D
• Principi oblikovanja multikulturnega okolja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Povezanost multikulturnega in bilingualnega okolja - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Integracija izkušenj otrok in njihovih družin v vzgojno-izobraževalni proces - Mateja Režek
2P,D
• Promoviranje delovanja za socialno pravičnost - mag. Sonja Rutar
4P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.

VZGOJA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 45
Št. izvajalca: 03004
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: senzibilizacija za socialno pravičnost; spoznati oblike zatiranja v družbi; spoznati oblike zavezništva;
Predavatelji in teme:
• Struktura moči v družbi - mag. Jelena Vidmar
• Vpliv preteklih izkušenj na oblikovanje samopodobe, odnosov v družbi - Darja Mandžuka
• Konstruktivistično poslušanje - mag. Jelena Vidmar
• Vrste predsodkov in oblike zatiranja v družbi - mag. Jelena Vidmar
• Pomen graditve zavezništva - mag. Jelena Vidmar
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net

Št. točk: 1

3P,D
4P,D
3P,D
3P,D
3P,D

UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.

NOVODOBNE MANJŠINE IN TUJCI V OSNOVNI ŠOLI
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: asist. dr. Klara Skubic Ermenc; e-mail: klara.skubic-ermenc@guest.arnes.si, tel: 01 505 3743 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Prek uvodnega predavanja seznaniti z elementi interkulturne edukacije in z analizo slovenskega šolskega sistema z vidika
interkulturnosti ter pridobiti osnovo za refleksijo lastnega dela v danih institucionalnih okvirih in smernice za vključevanje načela
interkulturnosti v svoje delo. Usmerili se bomo na dvoje področij: na pomoč manjšinskim učencem in tujcem pri vključevanju v
šolsko delo in življenje ter na vpliv multietničnosti/multikulturnosti na življenje in delo šole nasploh.
Predavatelji in teme:
• Novodobne manjšine in tujci v osnovni šoli - asist. dr. Klara Skubic Ermenc
8 P,D,S
Obveznosti: Udeležba na predavanju, delavnici, priprava in predstavitev seminarja.
Pogoji: Učitelji in svetovalni delavci v osnovni šoli.
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Tematska številka Sodobne pedagogike Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju. 1/2003; Ng R., Staton P., Scane J
(ur.). 1995. Anti-racism, Feminism, and Critical Approaches to Education.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli.

VKLJUČEVANJE MEDKULTURNOSTI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Dragica Motik, ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, tel.: 01 3005 138, dragica.motik@zrss.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: - prepoznavanje in sprejemanja drugačnosti; - doživljanje pomena sprejemanja ali izključevanja zaradi razlik v veri, kulturi,
narodnosti, jeziku; - urjenje spretnosti za odprto komunikacijo; - spodbujanje udeležencev za odprto komunikacijo pri učni,
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razredni uri, v sodelovanju s straši
Predavatelji in teme:
• V mojem razredu so učenci različnih narodnosti, kultur jezikov, ver ? - Dragica Motik, Irma Veljić
• Izbor ciljev iz učnega načrta ?mojega? predmeta in priprava učne, razredne ure, roditeljskega sestanka ob
vključevanju prvin medkulturne komunikacije med udeleženci pouka, sestanka ? - Dragica Motik, Irma Viljić
• Predstavitev scenarijev z dopolnitvami - Dragica Motik, Irma Veljić
Reference: Program je uspešno izpeljan z več kot 300 udeleženci in sicer v VVZ, OŠ.
Cena: 150.000,00 SIT

4 P, D, V
6 P, D, V
6 P, D, V

UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.02. Učenci v osnovni šoli spoznavajo človekove pravice.

UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 11001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Romana Franković, koordinatorka učenja človekovih pravic, Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Učimo se človekovih pravic. Seznanijo se in ozavestijo, kaj je učenje človekovih pravic. Moje mnenje o človekovih
pravicah vs. pravna določitev človekovih pravic. Razlikujejo in se zavedajo tako pomena vrednot, ki vplivajo na oblikovanje
naših mnenj kot pravne določitve človekovih pravic. Človekove pravice v razredu in kot del vsakdanjika. Skozi različne
pedagoške pristope izkusijo veščine za spoštovanje posameznih človekovih pravic in ustvarjanje razredne ter šolske klime.
Predavatelji in teme:
• Učimo se človekovih pravic - Romana Franković
1P
• Moje mnenje o človekovih pravicah vs. njihova pravna določitev - Romana Franković
2D
• Človekove pravice v razredu - Jožica Gramc
3D
• Človekove pravice kot del vsakdanjika - Romana Franković
2D
Obveznosti: Soudeležba in pripravljenost za ustvarjanje klime na osnovi spoštovanja človekovih pravic.
Pogoji: Maksimalno število udeležencev je 20. V kolikor je udeležencev več, se med izvajanjem delavnic razdelijo v več skupin
oz. se po dogovoru izvede več izpeljav.
Reference: Dve izpeljavi seminarja Kako učiti človekove pravice v letu 2003 in 2004. Delavnice za učitelje in dijake. Delo z
mentorji šolskih skupin AIS. Programi se izvajajo v obliki delavnic.
Cena: 0,00 SIT
Opombe: Poglejte si spletno stran www.amnesty.si in priročnik Prvi koraki. Kontaktna oseba je Romana Franković. Informacije
na 01 426 93 77 ali romana.frankovic@guest.arnes.si.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.02. Učenci v osnovni šoli spoznavajo človekove pravice.

UČENCI V OSNOVNI ŠOLI SPOZNAVAJO ČLOVEKOVE PRAVICE
INVEL, D.O.O., TRG MLADOSTI 6, 3320 Velenje
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 13032
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav.;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj programa je udeležence seznaniti z vsebinami, ki so poglavitnega pomena pri pouku o človekovih pravicah in so zajete
v vseh zgodovinsko pomembnih dokumentih v zvezi s človekovimi pravicami ter te dokumente in pripadajoče vsebine
interpretirati starostni stopnji primerno. Poleg tega se bodo seznanili z različnimi aktivnostmi in načini dela za poučevanje
človekovih pravic in vsakdanje delo v osnovni šoli.
Predavatelji in teme:
• 1 Naloge slovenske javne šole - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
1P
• 2 Državljanska vzgoja kot ena nalog slovenske šole tudi na razredni stopnji - mag. Selma Filipančič Jenko, univ.
1P
dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 3 Moralni in socialni razvoj - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
1P
• 4 Kaj so človekove pravice in kako so se razvile? - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija
1/2 P +
Praprotnik, dipl.upr.org.
1/2 V
• 9 Kako učiti o človekovih pravicah (igranje vlog, možganska nevihta, metoda igre in gibanja) - mag. Selma
1N
Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 8 Temelji dokumenti (OZN; Svet Evrope) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik,
1/2 P
dipl.upr.org.
• 5 Ustava RS (Pojem pravne in socialne države; Državni simboli RS; Državne meje, državljanstvo, državljani in
1/2 P +
tujci; Človekove pravice in temeljne svobošline; Gospodarska in socialna razmerja) - mag. Selma Filipančič Jenko,
1/2 V
univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 6 Varuh človekovih pravic (Kaj je varuh?; Kaj lahko varuh stori za vas?; Pravni okvir za delovanje varuha; Kako
1P
vložiti pobudo in kaj mora vsebovati?; Kako priti do varuha?) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija
Praprotnik, dipl.upr.org.
• 7 Pravice otrok (konvencija o otrokovih pravicah) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija
1/2 P
Praprotnik, dipl.upr.org.
Obveznosti: nastopi in vaje
Pogoji: /
Reference: Ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine; Zakon o delovnih razmerjih-pravice in obveznosti zaposlenih
občanov; Varstvo potrošnikov in Evropska unija;... čez 60 izvedb; ciljna skupina: odrasli
Cena: 150.000,00 SIT
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Opombe: e-mail: selma.filipancic@invel.si; http://www.invel.si; tel.: 03/587 40 42; tel./fax: 03/586 89 98; Literatura: Študijsko
gradivo prejmejo udeleženci na seminarju
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.02. Učenci v osnovni šoli spoznavajo človekove pravice.

OTROK ME JE IZBRAL ZA ZAUPNO OSEBO
TIN LJUBLJANA, Lepodvorska 23A, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca:
Št. točk: 1
Koordinator: Vera Nuhijev-Galičič, telefon: 01 234 83 55, fax: 01 431 22 68, e-naslov: vera.nuhijev-galicic@tin-ljubljana.si;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Spoznavanje vloge zaupne osebe
Predavatelji in teme:
• Človekove pravice - Vilma Kersnik
2 P, D
• Zakonodaja s področja uresničevanja otrokovih pravic - Vladka Tonica
1 P, D
• Spoznavanje vloge zaupne osebe - Vilma Kersnik
3 P, D
• Prepoznavanje zlorab, zanemarjanja in spolnih zlorab pri učencih - Vilma Kersnik
3 P, D
• Razbijanje lastnih stereotipov, zavor in tabujev - Vilma Kersnik
2 P, D
• Preventivne metode, ki otrokom ne povzročajo dodatne stiske ali stigme - Vladka Tonica
2 P, D
• Učenje metode komunikacije preko lutk - Vladka Tonica
3 P, D
Obveznosti: Seminarska naloga
Pogoji: Aktivna udeležba
Reference: Pilotsko izveden 99. v 4. razredu OŠPP Radovljica; leta 00, 01 in 02 v OŠ Radovljica, Bled, Zg. Gorje in Boh. Bela.
Izobraževanje v sklopu LAS Radovljica, za nevlad. org. (TOM, DPD,...) podpora MDDSZ.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: www.tin-ljubljana.si
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.02. Učenci v osnovni šoli spoznavajo človekove pravice.

AKTIVNE METODE SPOZNAVANJA CLOVEKOVIH PRAVIC
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 12017
Št. točk: 1
Koordinator: Bojana Skrt, direktorica ZIP. Svetovalki pri pripravi programa dr Vesna Leskosek, Fakulteta za socialno delo in dr
Tanja Rener, FDV.;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj programa je seznaniti ucitelje z aktivnimi metodami pri obravnavanju clovekovih pravic pri razlicnih predmetih.
Predavatelji in teme:
• Pregled clovekovih pravic, geneza nastanka, deklaracije. Dileme sodobnega sveta ob zagotavljanju clovekovih
2P
pravic - dr Vesna Leskosek
• Zakaj sprejeti tako ali drugace drugacne. Metoda, eticne dileme - Bojana Skrt
2, P, V, N
• Ukrepi pozitivne diskriminacije so opravicljivi. Metoda, debata. - Bojana Skrt
6 P, V, N
• Romi bi morali imeti zagotovljeni sedez v obcinskem svetu. Metoda, simulacija seje obcinskega parlamenta - Beti
4 P, V, N
Hohler
• Protidiskriminacijske strategije. Preprecevanje socialne izkljucenosti. - dr Tanja Rener
2P
Obveznosti: Seminarska naloga, priprava ucne teme na izbrano temo po aktivnih metodah.
Reference: Vecletna tradicija uspesno izpeljanih seminarjev za razlicne publike. Pri pripravah programa sodelovanje in
izobrazevanje v okviru ugledne globalno debatnoizobrazevalne organizacije IDEA.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Vsakdo ima pravico iskati in uzivati azil pred preganjanjem v drugi drzavi, Primeri ucnih ur pri obravnavi razlicnih
vsebin s podrocja clovekovih pravic, ZIP, skripta, 2002,
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.03. Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem
procesu v osnovni šoli.

DEMOKRACIJA V ŠOLI
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 69
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ob doživljajskem učenju udeleženci seminarja doživljajo in prepoznavajo elemente demokratično vodenega pouka,
dejavnosti ob njem; Ugotavljajo in vrednotijo pogoje za uveljavljanje demokratizacije v šoli in ocenjujejo primernost naših
dosedanjih ravnanj za vzpostavljanje demokratičnega delovanja; ob izkušenjskem učenju urijo spretnosti za spremenjeno
delovanje v skupini, razredu.
Predavatelji in teme:
• Razlika med demokracijo in anarhijo - Irma Veljič
2 P,D,V
• Demokratična šola in pogoji zanjo; učenci, uspešni sodelavci učitelja; učiteljevi pristopi, ki spodbujajo odgovorna
8 P,D,V
ravnanja učencev; vpliv učiteljevega zgleda - Irma Veljič
• Vpliv komunikacijskih vzorcev socialnih sredin, skupin na demokratizacijo odnosov; vpliv predsodkov in
6 P,D,V
vrednotnih shem na demokratična ravnanja - Irma Veljič
Pogoji: Aktivno sodelovanje v pedagoški delavnici.
Reference: Seminar je bil izveden v šestih osnovnošolskih kolektivih.
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Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.03. Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem
procesu v osnovni šoli.

POT OD KAKOVOSTI K ODLIČNOSTI
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova 18, 8250 Brežice
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 05004
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Marija Lubšina Novak;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Seznaniti strokovne delavce (predavanja, delavnice, video predstavitev, pogovor) s sodobnimi pristopi pri načrtovanju in
izvajanju pouka, s poudarkom na aktivnih metodah učenja in participaciji učencev v procesih načrtovanja, izvajanja, evalvaciji
lastnega učenja ter napredovanja. Posebej izpostavljena področja: ŠVZ,TIT,MAT, NAR, SLJ, BIO, ZGO, GEO, EID.
Predstavljeno bo tudi vključevanje učencev v različne povezave (UNESCO, SOCRATES, ZDRAVA ŠOLA) ter sodelovanje s
strarši in lokalno skupnostjo.
Predavatelji in teme:
• OD KAKOVOSTI K ODLIČNOSTI - MAG. MARIJA LUBŠINA NOVAK
1P
• KAKO Z INOVACIJSKIMI PROJEKTI OD KAKOVOSTI K ODLIČNOSTI - IVANKA LEKŠE, prof. ped., JADRANKA
1P
ČABRAJA, dipl. psih.
• BITI IN IMETI (medpredmetno povezovanje - SLJ, knjižnica, IKT) - DARINKA FERENČAK AGREŽ, uč.
0,5 P
slovenskega jezika
• JAZ, TI, MI - učilnica v naravi - LOJZE BAVDEŽ, uč. biologije in kemije
0,5 P
• KNJIGA PLUS - KARMEN TRAMŠEK LIPEJ, uč. razrednega pouka
0,5 P
• DANES JE MOJ ENKRATEN DAN - GIBAJMO SE! - MARJANCA PEČAR, prof. športne vzgoje
1P
• MREŽE ŠOL IN MEDNARODNE POVEZAVE - NEVENKA SREŠ, prof. zgodovine
0,5 P
• SOCIALNA KOHEZIJA IN ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE - DARJA MANDŽUKA, uč. razrednega pouka
2D
• VIDEOPREDSTAVITEV, POGOVOR - DARJA MANDŽUKA, uč. razrednega pouka
1V
• USTVARJAJMO SKUPAJ - EVELINA HORŽEN, uč. razrednega pouka, SUZANA KOLARIČ, uč. razrednega
2D
pouka
• UČILNICA V NARAVI - DUŠANKA BULUT, prof. geografije
2D
• PROJEKTNO UČNO DELO PRI MAT, TIT, FIZ - BOGOMIR MARČINOVIĆ, prof., MARIJA ZORE KRIVEC, prof.,
2D
KLAVDIJA ŠTRUCL, prof.
• AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO - NEVENKA SREŠ, prof. zgodovine
2D
• ŠVZ DELAVNICA - MARJANCA PEČAR, prof. športne vzgoje
2D
Obveznosti: Načrtovanje aktivnih pristopov (izdelava načrta).
Pogoji: Seminar je namenjen učiteljem razredne, predmetne stopnje, delavcem ŠSS, knjižničarjem...Po skupnem delu bo
delitev v delavnice po področjih. Za delavnico ŠVZ je priporočljiva športna oprema.
Reference: Izvajalci so se s prispevki predstavili na različnih domačih in mednarodnih seminarjih, bili vodje aktivov in študijskih
skupin oz. izvajali izob. učiteljev v povezavi z ZRSŠ, Ped. inštitutom, ŠR.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: E-pošta: marija.lupsina@guest. arnes.si Naslov spletne strani: www.o-brezice.nm.edus.si
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.03. Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem
procesu v osnovni šoli.

PARTICIPACIJA KOT VIDIK DEMOKRATIZACIJE ODNOSOV V OSNOVNI ŠOLI
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 46
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Kavčič Irena: telefon: 01 420 12 42, fax: 01 420 12 66, e-naslov: irena.kavcic@pei.si ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: spoznati povezanost življenja, delovanja in vloge otrok v skupini z vzgojo za demokracijo; spoznati razloge in pomen
otrokove aktivne participacije v vzgojno-izobraževalnem procesu; spoznati načine in oblike vzgojno-izobraževalnega dela, v
katerih ima otrok vlogo aktivne participacije;
Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje situacij, ko otroci že participirajo v vzgojnem procesu - mag. Sonja Rutar
2P,D
• Participacija v družbeno-socialnem kontekstu, izhodišča in cilji kurikularne prenove - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Pomen učinkovite participacije otrok v vzgojnem procesu - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Načini in oblike participacije otrok - mag. Sonja Rutar
4P,D
• Izzivi participacije otrok - mag. Sonja Rutar
2P,D
Obveznosti: seminarska naloga oz. poročilo o seminarju
Reference:
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Dodatne informacije: telefon: 01 429 20 20, fax: 01 429 20 25, e-naslov: step.si@siol.net
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.03. Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem
procesu v osnovni šoli.

PRATICIPACIJA UČENCEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V OSNOVNI ŠOLI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01001
Koordinator: dr. Tatjana Devjak, asist. 01/5892-200 fax: 5347-997 tatjana.devjak@guest.arnes.si;
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Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Ozaveščanje o pomembnosti sodelovanja učencev in strokovnih delavcev pri oblikovanju vzgojnega koncepta šole;
Seznanitev z različnimi vzgojnimi koncepti; Načrtovanje vzgojne vizije šole.
Predavatelji in teme:
• Različni vzgojni koncepti v šoli. - dr. Tatjana Devjak, asist.
4 P,D
• Načrtovanje vzgojne vizije šole. - mag. Meta Budnar
4 P,D
Pogoji: Učiteljski zbor.
Reference:
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: KROFLIČ, R. (1997): Med poslušnostjo in odgovornostjo, Vija, Ljubljana; MEDVEŠ, Z. (1991): Pedagoška etika in
koncept vzgoje 1.del, Sodobna pedagogika. Dodatna literatura bo podana na seminarju.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.02.03. Participacija učencev v vzgojno-izobraževalnem
procesu v osnovni šoli.

KREPITEV UCENCEVIH SPOSOBNOSTI RAZPRAVLJANJA IN AKTIVNE PARTICIPACIJE
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 12017
Št. točk: 1
Koordinator: Bojana Skrt, direktorica ZIP. Pri pripravi programa sodeluje redni profesor dr Alfred Snider, Univerza v Vermontu,
ZDA. ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: osnovne šole
Cilji: Cilj programa je uciteljem razlicnih predmetov posredovati znanja in metode za krepitev ucencevih sposobnosti kriticnega
misljenja, analiticnega branja, argumentacije, dokazovanja, artikuliranega razpravljanja, postavljanja vprasanj, samozavesti,
skratka vescin, nujno potrebnih za aktivno participacijo tako pri pouku kot tudi izvensolskih dejavnostih.
Predavatelji in teme:
• Aktivno drzavljanstvo, koncept. Cilji in metode aktivne participacije mladih. - dr Vesna Leskosek
2P
• Osnove in struktura govora. Osnove javnega nastopanja. - Bojana Skrt
2 P, V
• Osnove argumentacije, vrste argumentov, napake v sklepanju. - Edin Saracevic
2 P, V
• Iskanje informacije, podatkov. Analiza besedil. Citiranje. - Mag Slavica Kozar Cernelic
2 P, V
• Priprava javne razprave, priprava govorov, priprava vprasanj. Vloga moderatorja. - Bojana Skrt
4 P, V, N
• Primeri razlicnih oblik vodenih razprav pri pouku, od javne tribune do simulacije seje mladinskega parlamenta. 4 P, V, N
Bojana Skrt
Obveznosti: Seminarska naloga, primer solske ure na izbrano temo z uporabo predstavljenih metod.
Reference: Vecletna tradicija zelo uspesno izpeljanih seminarjev za razlicne publike.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Snider and Schnurer, Many sides, Debate across the curriculum, IDEA 2002, Driscoll and Zompetti, Introduction to
educational debate, IDEA 2003, slovenski prevod 2004.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.05.01. Vključevanje multikulturalnosti v vzgojnoizobraževalno delo v srednji šoli.

TEMELJI VEČKULTURNEGA OPISMENJEVANJA - MI IN DRUGI
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 1
Koordinator: doc. dr. Rajko Muršič, e-mail: rajko.mursic@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1530 ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Predstaviti pomen in potrebe po poznavanju zadreg, ki spremljajo posamez. v sodobnem svetu ob stikih z drugimi (in
drugačnimi). Večkulturno opismenjev. je ključnega pomena za bodoče funkcion. zah. in drugih družb, saj si v obdobju
globalizacije ni mogoče zamišljati situacij, v katerih se posamezniki ne bi vsakodnevno soočali z drugostjo. Ob predstavitvi
drugih kultur, življenj. navad in načinov življenja bodo poudarili tudi nesamoumevne prvine lastnega načina življenj. in
vsakdanjih interakcij.
Predavatelji in teme:
• Večkulturna pismenost - temeljni pojmi in izbrani primeri - izr. prof. dr. Rajko Muršič
2 P,S
• Balkan med nami in predstave, ki ga spremljajo - red. prof. dr. Božidar Jezernik
2 P,S
• Predstave o drugih med slovenskimi misionarji in popotniki - red. prof. dr. Zmago Šmitek
2 P,S
• Religiozni prostori in njihove razlike - asist. mag. Boštjan Kravanja
4 V,ED
• Podoba Afrike in Afričanov skozi čas - doc. dr. Borut Brumen
2 P,S
• Problematika migrantov in migracij - asist. mag. Uršula Lipovec Čebron
4 V,TD
Obveznosti: Samostojno zbrani podatki o konkretnem primeru - v obliki seminarske naloge.
Pogoji: Pripravljenost za samostojno delo, znanje angleškega jezika, srednješolski učitelji geografije, zgodovine in jezikov.
Reference: Sodelovanje v projektu Slovenskega etnološkega društva Etnologija v osnovni šoli: 2 ponovitvi za osnovnošolske
učitelje.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Podrobnejši seznam literature bo pripravil vsak predavatelj posebej.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.05.02. Dijaki v srednji šoli spoznavajo človekove pravice in
se usposaljajo za aktivno državljanstvo.

UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 2
Št. izvajalca: 11001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Romana Franković, koordinatorka učenja človekovih pravic, Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Učimo se človekovih pravic in aktivnega državljanstva. Spoznajo, kaj je učenje človekovih pravic in vzgoja za aktivno
državljanstvo ter razvijajo strategije vključevanja v proces učenja. Vzgoja za vrednote. Na primerih izkusijo različne tehnike
zavedanja in učenja vrednot aktivnega državljanstva. Pravičnost v šoli. Analizirajo lasten primer nepravičnosti v šoli z vidika
pravic, svoboščin, odgovornosti in omejitve ter iščejo strategije, kako s soudeležbo mladih svoja ravnanja spremeniti.
Predavatelji in teme:
• Učimo se človekovih pravic in aktivnega državljanstva - Romana Franković
2D
• Vzgoja za vrednote - Jožica Gramc
2D
• Pravičnost v šoli - Romana Franković
2D
• Participacija mladih v šoli - Romana Franković
2D
Obveznosti: Aktivno sodelovanje in ustvarjanje pogojev za večjo soudeležbo mladih.
Pogoji: Maksimalno število udeležencev je 20. V kolikor je udeležencev več, se med izvajanjem delavnic razdelijo v več skupin
oz. se po dogovoru izvede več izpeljav.
Reference: Dve izpeljavi seminarja Kako učiti človekove pravice v letu 2003 in 2004. Delavnice za učitelje in dijake. Delo z
mentorji šolskih skupin AIS. Programi se izvajajo v obliki delavnic.
Cena: 0,00 SIT
Opombe: Poglejte si spletno stran www.amnesty.si in priročnik Prvi koraki. Kontaktna oseba je Romana Franković. Informacije
na 01 426 93 77 ali romana.frankovic@guest.arnes.si.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.05.02. Dijaki v srednji šoli spoznavajo človekove pravice in
se usposaljajo za aktivno državljanstvo.

DIJAKI V SREDNJI ŠOLI SPOZNAVAJO ČLOVEKOVE PRAVICE IN SE USPOSABLJAJO ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO
INVEL, D.O.O., TRG MLADOSTI 6, 3320 Velenje
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13032
Št. točk: 0,5
Koordinator: mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav. ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj programa je udeležence seznaniti z vsebinami, ki so poglavitnega pomena pri pouku o človekovih pravicah in so zajete
v vseh zgodovinsko pomembnih dokumentih v zvezi s človekovimi pravicami ter te dokumente in pripadajoče vsebine
interpretirati starostni stopnji primerno. Poleg tega se bodo seznanili z različnimi aktivnostmi in načini dela za poučevanje
človekovih pravic in za vsakdanje delo v srednji šoli.
Predavatelji in teme:
• 1 Šola in človekove pravice - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
1P
• 2 Moralni in socialni razvoj - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
1/2 P
• 3 Kaj so človekove pravice in kako so se razvile? - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija
1/2 P
Praprotnik, dipl.upr.org.
• 4 Ustava RS (Pojem pravne in socialne države; Državni simboli RS; Državne meje, državljanstvo in tujci;
1/2 P +
Človekove pravice in temeljne svobošline; Gospodarska in sicialna razmerja) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ.
1/2 V
dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 5 Varuh človekovih pravic (Kaj je varuh?; Kaj lahko varuh stori za vas?; Pravni okvir za delovanje varuha; Kako
1P
vložiti pobudo in kaj mora vsebovati?; Kako priti do varuha?) - Varuh človekovih pravic (Kaj je varuh?; Kaj lahko
varuh stori za vas?; Pravni ok
• 6 Temelji dokumenti (OZN; Svet Evrope) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik,
1P
dipl.upr.org.
• 7 Kako učiti o človekovih pravicah (igranje vlog, možganska nevihta, metoda igre in gibanja) - mag. Selma
1V+1N
Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
• 8 Izobraževanje za aktivno državljanstvo (delo, zaposlitev, brezposelnost; zdravstvo; socialno varstvo; sružino;
1P
pravice potrošnika) - mag. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav., Lidija Praprotnik, dipl.upr.org.
Obveznosti: nastopi in vaje
Pogoji: /
Reference: Ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine; Zakon o delovnih razmerjih-pravice in obveznosti zaposlenih
občanov; Varstvo potrošnikov in Evropska unija;... čez 60 izvedb; ciljna skupina: odrasli
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: e-mail: selma.filipancic@invel.si; http://www.invel.si; tel.: 03/587 40 42; tel./fax: 03/586 89 98; Literatura: Študijsko
gradivo prejmejo udeleženci na seminarju
ž
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.05.02. Dijaki v srednji šoli spoznavajo človekove pravice in
se usposaljajo za aktivno državljanstvo.

AKTIVNE METODE PRI USPOSABLJANJU ZA AKTIVNO DRZAVLJANSTVO
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 12017
Št. točk: 1
Koordinator: Bojana Skrt, direktorica ZIP. Pri pripravi programa sodeluje dr Mirjana Ule, FDV in dr Vesna Leskosek, Fakulteta
za socialno delo. ;
Št. ur: 16 (strnjeno)
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Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Cilj programa je seznaniti ucitelje z razlicnimi aktivnimi oblikami dela pri obravnavanju clovekovih pravic in usposabljanju
dijakov za aktivno drzavljanstvo.
Predavatelji in teme:
• Clovekove pravice, koncept in geneza nastanka. Aktivno drzavljanstvo, koncept in geneza nastanka - dr Vesna
2P
Leskosek
• Istospolnim partnerjem bi morali dovoliti poroko in posvojitev otrok. Metoda, simulacija razprave v Drzavnem
4 P, V, N
zboru - Bojana Skrt
• Sprejem zakona o civilni zvezi med istospolnimi partnerji. Metoda, simulacija sprejemanja zakonodaje v
4, P, V, N
Drzavnem zboru - Beti Hohler
• Ljubljana mora zgraditi mosejo, Metoda, simulacija razprave v Obcinskem svetu - Beti Hohler
2 P, N
• Kvote so opravicljiv mehanizem pri zagotavljanju vecje participacij zensk. Metoda, simulacija razprave v
4 P, V, N
Evropskem parlamentu. - mag.Slavica Kozar Cernelic
Obveznosti: Seminarska naloga, priprava ucne ure za izbrano temo.
Reference: Vecletna tradicija uspesno izpeljanih programov, redno in kvalitetno strokovno sodelovanje s priznanimi
strokovnjaki v tujini in Sloveniji.
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Beti Hohler, Simulacija seje Drzavnega zbora, sprememba Zakona o enakih moznostih, ZIP 2003, skripta. Beti
Hohler, Simulacija seje Evropskega parlamenta, ZiP 2004, skripta.
UZB / 14 Aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialna kohezija / 14.05.03. Participacija dijakov v vzgojno-izobraževalnem
procesu v srednji šoli.

ODPRTI PROSTOR-METODA ZA VKLJUČEVANJE DIJAKOV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES
Q-SATIS ALEŠ ČERIN S.P., Ob potoku 31, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 14009
Št. točk: 1
Koordinator: Aleš Čerin, ales@qsatis.com, 01 5425 804, 041 789 188;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Odprti prostor je uveljavljena metoda za iskanje rešitev v kompleksnih in morda konfliktnih razmerah na inovativen in
produktiven način. Uspešno deluje v kompleksnih situacijah in morebitnih konfliktnih razmerah, ko obstaja velika različnost poti.
Metodo uspešno uporabljajo v gospodarstvu in v nevladnih organizacijah. Udeleženci teoretično spoznajo metodo, jo praktično
izvedejo, ovrednotijo in jo znajo uporabiti za vključevanje dijakov v vzgojno-izobraževalni proces.
Predavatelji in teme:
• Odprti prostor: Kaj je to? - Aleš Čerin
2P
• Kako izvesti odprti prostor (oblikovanje teme, vloga moderatorja, logistika, vrednotenje)? - Aleš Čerin, Danilo
2 P, 4 V
Kozoderc
• Izziv za udeležence: praktična izvedba odprtega prostora (oblikovanje delovnih timov, priprava, izvedba,
2 P, 6 V
vrednotenje) - Aleš Čerin, Danilo Kozoderc
Reference: Izvedba odprtega prostora v nevladnih organizacijah (6x); Izvedba odprtega prostora v srednjih šolah (2x); Trener
na mednarodnem treningu \\\"Open Space in Nature\\\", Bohinj 2004 (ZTS)
Cena: 300.000,00 SIT
Opombe: Priporočena literatura: Owen H. (1997): Open Space Technology; www.qsatis.com
UZB / 15 Ostale teme / 15.01.01. Novi vidiki razvojne psihologije-teme za strokovne delavce vrtcev.

APLIKACIJA NOVIH KONCEPTOV IZ RAZVOJNE PSIHOLOGIJE ZA DELO V VRTCU
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: doc. dr. Matija Svetina, e-mail: matija.svetina@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1156;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: vrtci
Cilji: Prenos spoznanj razvojne psihologije na delo v vrtcih. Ciljna skupina: Vgojiteljice, svetovalni delavci in vodstveni delavci v
VVO.
Predavatelji in teme:
• Evolucijska teorija razvoja mišljenja pri otrocih in načrtovanju vzgojnega dela v vrtcih - doc. dr. Matija Svetina
4 P, S
• Novi koncepti otrokove samodejavnosti in samoaktivnosti v vrtcu - red. prof. dr. Ludvik Horvat
4 P, S
Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju.
Pogoji: Ustrezna predizobrazba.
Reference: Izvedeni program Med družino in vrtcem v dveh ponovitvah za vzgojiteljice.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Razvojna psihologija (Horvat, Magajna, 1987) in Razvojna psihologija (Marjanovič Umek in Zupančič,
2002), Otrokov svet (Papalia, Ols in Feldman, 2003).
UZB / 15 Ostale teme / 15.03.01. Franklova psihologija smisla in antropohigijena v vzgoji in izobraževanju-tema za strokovne delavce
OŠPP in zavodov (posebne potrebe).

FRANKLOVA PSIHOLOGIJA SMISLA IN ANTROPOHIGIENA
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01005
Koordinator: izr.prof.dr.Matej Tušak, matej.tusak@sp.uni-lj.si, 01/520-77-52;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
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Št. točk: 1
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Cilji: Udeleženci naj bi skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o Franklovi psihologiji smisla in logoterapiji ter o noogenih
nevrozah. Spoznali naj bi se tudi s klinično sliko noogenih nevroz in terapevtskimi oblikami. Skozi delavnice naj bi se spoznali
tudi z načini dela z ljudmi z noogenimi nevrozami.
Predavatelji in teme:
• Franklova psihologija smisla - dr. Maks Tušak
4P
• Logoterapija kot 3. dunajska terapevtska šola - dr. Robert Masten
3 P, D
• Pomoč pri odpravljanju težav in terapevtske oblike dela - dr. Robert Masten
3 P, D
• Noogene nevroze - dr. Maks Tušak
4 P, D
• Vzgoja živeti s smislom - dr. Maks Tušak
2 P, D
Pogoji: Ni posebnih pogojev.
Reference: Podobni programi so bili izvajani na Oddelku za stalno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za šport v preteklih
letih.
Cena: 225.000,00 SIT
Opombe: dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si, naslov spletne strani: http://www.sp.uni-lj.si/permanen, udeleženci
prejmejo gradivo na seminarju
UZB / 15 Ostale teme / 15.03.01. Franklova psihologija smisla in antropohigijena v vzgoji in izobraževanju-tema za strokovne delavce
OŠPP in zavodov (posebne potrebe).

MED USODO IN SVOBODO
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Št. izvajalca: 01004
Št. točk: 0,5
Koordinator: asist. dr. Robert Masten, e-mail: robert.masten@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1168 ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: OŠPP in zavodi PP
Cilji: Udeleženci se seznanijo z antropološkim modelom človeka, ki opredeli mejo med duševnim in duhovnim, seznanijo se s
konkretnimi primeri tega z namenom, da spoznanja uporabijo v svojem poklicnem in tudi zasebnem življenju.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev antropolškega modela - asist. dr. Robert Masten
2P
• Razvojni vidik človekove duhovne dimenzije - asist. dr. Robert Masten
2P
• Praktični vidiki občutenja smisla v življenju, merjenje eksistencialne frustracije in odtujenosti - asist. dr. Robert
1 P,V
Masten
• Pomen dojemanja smisla v težkih življenskih okoliščinah - red. prof. dr. Maks Tušak
2P
• Obravnava praktičnih primerov - red. prof. dr. Maks Tušak
1P
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih in na delavnici.
Pogoji: Delo z otroki/učenci v osnovni in srednji šoli, dijaških domovih, zavodih ipd.
Reference: Izvedeni program Vloga smisla pri motivaciji: 5 ponovitev za učitelje, vzgojitelje ter druge strokovne delavce v šolah
in vrtcih.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Literatura: Interno gradivo.
UZB / 15 Ostale teme / 15.04.01. Razvojne posebnosti in problematika pedagoškega dela z najmlajšimi v glasbeni šoli.

RAZVOJNE POSEBNOSTI IN PROBLEMATIKA PEDAGOŠKEGA DELA Z NAJMLAJŠIMI V GLASBENI ŠOLI
MELIOR D.O.O. - ZALOZBA EDUCA, Gradnikove br. 23, 5000 Nova Gorica
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 13034
Št. točk: 0,5
Koordinator: Štefan Krapše, zgodovinar in geograf z dolgoletnimi pedag. izkušnjami v OŠ in SŠ ter pri delu z odraslimi (izv. in
koord. sem., konf., delavnic);
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: glasbene šole
Cilji: Udeleženci bodo spoznali in poglobili svoje vedenje o razvojnih posebnostih in specifikah dela z najmlajšimi v glasbeni
šoli. Povdarek bo predvsem na prikazu razvoja glasbenih sposobnosti najmlajših ter na usklajevanju procesov poučevanja,
preverjanja in evidentiranja opažanj znotraj posamezne didaktične enote oz. celostno.
Predavatelji in teme:
• Razvoj glasbenih sposobnosti pri najmlajših - prof. Katarina Zadnik
1 P, V
• Usklajevanje procesov poučevanja, preverjanja in evidentiranja opažanj znotraj didaktične enote - prof. Katarina
1 P, 2 D
Zadnik
• Izhodišča in načela nove doktrine preverjanja znanja - prof. Katarina Zadnik
1 P, 2 D
Obveznosti: Udeleženci bodo izdelali didaktične pripomočke za preverjanje glasbenega razvoja učencev.
Pogoji: Po prijavi bodo udeleženci prejeli seznam priporočane literature, ki jo bo zaželjeno pregledati pred seminarjem.
Reference: Izvajalka Katarina Zadnik je ena najvidnejših glasbenih pedagoginj, ki polega neposrednega pedag. dela z
najmlajšimi veliko energije posveča razvoju glasbeno pedag. stroke.
Cena: 135.000,00 SIT
Opombe: e-mail organizatorja: urednistvo@zalozba-educa.com, spletna stran: www.zalozba-educa.com
UZB / 15 Ostale teme / 15.05.01. Nevrolingvistično programiranje-tema za strokovne delavce v srednjih šolah.

AKSIOMI, UČNI TIPI IN REŠEVANJE BESEDNIH KONFLIKTOV
AGORA D.O.O., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 13001
Št. točk: 0,5
Koordinator: Janko Lah, predavatelj, trener NLP, moderator, podjetniški svetovalec, predavatelj in izpraševalec ECDL, podip.
štud. iz družinske dinamike;
Št. ur: 8 (strnjeno)
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Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Vstopiti v vzpodbudni svet NLP je cilj usposabljanja. Predvidene so teme iz področij aksiomov, učnih tipov in vpliva besed,
ki pa jih na osnovi udeležencev lahko dopolnimo.
Predavatelji in teme:
• NLP aksiomi - Janko Lah
2D
• Učni tipi - Janko Lah
3D
• Jezne sodbe, mirna vprašanja - Janko Lah
3D
Obveznosti: Izdelana seminarska naloga na osnovi praktičnega lastnega ali skupinskega delovnega primera.
Pogoji: Praktične izkušnje udeležencev v povezavi s temo, ob prijavi s strani naročnika opisani cilji in konretni primeri za
usposabljanje ter sodelovanje vseh udeležencev v delavniškem načinu dela.
Reference: Disciplina v razredu, 3 izvedbe - 64 udeležencev, Ustvarjamo prihodnost 3 - 42; Razvoj sodelovanja 2 - 39, Razvoj
vodenja 2 - 15, Jezne sodbe, mirna vprašanja 1 - 42; Srečanja za radovedne 1 - 17
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: NLP najboj pomaga meni. Ceno usposabljanja prilagodimo tudi zahtevam naročnika.
UZB / 15 Ostale teme / 15.05.01. Nevrolingvistično programiranje-tema za strokovne delavce v srednjih šolah.

OBLIKUJMO DOBER TIM
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci se urijo v načinih sodelovanja v različnih razvojnih fazah tima ter osvojijo različne načine vodenja sodelavcev.
Spoznajo, kako aktivno poslušati druge sodelavce, jih spretno usmerjati in vključevati tam in takrat, ko so kot posamezniki za to
najbolj strokovno in osebnostno kompetentni. V delavnici bodo spoznali, kaj lahko storimo, da odnose napolnjuje veselje,
medsebojno vzpodbujanje in pozitivna vrnitvena sporočila kot glavna podpora skupinskemu delu.
Predavatelji in teme:
• Razvojne faze tima in kaj se v posameznih razvojnih fazah v timu dogaja - Mirjam Dominko
2D
• Kako ravnati, ko pride v timu do nesoglasij - Mirjam Dominko
2D
• Različni stili vodenja in značilnosti situacijskega vodenja - Mirjam Dominko
2D
• Aktivno poslušanje in povratno sporočilo kot pomemben element timskega dela - Mirjam Dominko
2D
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagogške in
andragoške delavce in svetovalce.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 15 Ostale teme / 15.05.01. Nevrolingvistično programiranje-tema za strokovne delavce v srednjih šolah.

OSNOVE STRATEŠKE KOMUNIKACIJE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01 5842-571, mail:zdenka.birman.forjanic@acs.si;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Udeleženci spoznajo kaj vse lahko vpliva na medsebojno komunikacijo in kaj lahko storimo, da komunikacija med nami ne
bo prepuščena trenutnemu razpoloženju in dogajanju. Ozavestijo sita, preko katerih oblikujejo lasten, edinstven pogled na
resničnost, ki med drugim določa naš način komuniciranja.
Predavatelji in teme:
• Kaj so to miselni modeli in kako jih ustvarjamo - Mirjam Dominko
2D
• Ravni komunikacije - verbalna in neverbalna komunikacija - Mirjam Dominko
1D
• Metaprogrami kot pomembni zaznavni filtri - Mirjam Dominko
2D
• Kako prilagodim komunikacijo glede na vodilni zaznavni stil svojega sogovornika - Mirjam Dominko
3D
Obveznosti: aktivno sodelovanje udeležencev.
Reference: Izvajalka je trenerka nevrolingvističnega programiranja in vodi seminarje in delavnice za podjetja, pedagoške in
andragoške delavce in svetovalce. Opravila je tudi trening 4 MAT.
Cena: 150.000,00 SIT
UZB / 15 Ostale teme / 15.05.01. Nevrolingvistično programiranje-tema za strokovne delavce v srednjih šolah.

CELOSTNO POUČEVANJE Z NEVROLINGVISTIČNIM PROGRAMIRANJEM
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 70
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko / 01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si /Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: Spoznati celostni način poučevanja in načrtovati učno uro glede na potrebe učencev. Učitelji bodo spoznali tehnike za
učinkovito uporabo virov, ki so na voljo učencem in učiteljem za dosego učnih ciljev.
Predavatelji in teme:
• Strategije: 1) Makro struktura izkušnje in učenje (T.O.T.E. model), 2) Vplivi različne ravni izkušnje na učenje, 3)
4 P, D, V
Strategija PRLL, 4) NLP komunikacijski model - Bernarda Potočnik
• Oblikovanje pouka po načelih NLP: 1) Učni tipi glede na sistem zaznavanja, 2) Uporaba leve in desne možganske 4 P, D, V
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polovice, 3) 4-MAT sistem, 4) Členjenje - Bernarda Potočnik
• Upravljanje z razredom in s samim seboj: 1) Sidranje 2) Zaznavni položaji - Bernarda Potočnik
• Povratna informacija in učni proces - Bernarda Potočnik
Obveznosti: Seminarska naloga
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT

4 P, D, V
2 P, D, V

UZB / 15 Ostale teme / 15.05.01. Nevrolingvistično programiranje-tema za strokovne delavce v srednjih šolah.

UVOD V NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE (NLP)
GLOTTA NOVA , Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Št. programa: 71
Št. izvajalca: 13013
Št. točk: 1
Koordinator: Bernarda Banko /01 520 06 73 / bernarda@glottanova.si / www.glottanova.si / Glotta Nova, Poljanska 95, 1000
Ljubljana;
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: srednje šole in dijaški domovi
Cilji: 1. Spoznati celostni način poučevanja 2. Načrtovati učno uro in učne cilje glede na potrebe učencev 3. Spoznati in
upoštevati različne učne tipe 4. Naučiti se vzpostaviti in vzdrževati dober stik z učenci 5. Spoznati tehnike za učinkovito uporabo
virov, ki so na voljo učencem in učiteljem za dosego učnih ciljev 6. Sprejemanje in posredovanje povratne informacije za
izboljšanje učnega procesa
Predavatelji in teme:
• Strategije (Makro struktura izkušnje in učenje (T.O.T.E. model); Vplivi različne ravni izkušnje na učenje; Strategija
5 P,D,V
PRLL; NLP komunikacijski model) - Bernarda Potočnik
• Oblikovanje pouka po načelih NLP (? Učni tipi glede na sistem zaznavanja; ? Uporaba leve in desne možganske
5 P,D,V
polovice; 4-MAT sistem; Členjenje) - Bernarda Potočnik
• Upravljanje z razredom in s samim seboj (Sidranje prostora, učne snovi in učencev; Sidranje stanja; Zaznavni
6 P,D,V
položaji) - Bernarda Potočnik
Reference:
Cena: 299.000,00 SIT
UZB / 15 Ostale teme / 15.07.01. Načrtovanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih.

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO V PROCESU RAZVOJA KAKOVOSTI
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 02003
Št. točk: 0,5
Koordinator: Tanja Možina, Andragoški center Slovenije Tel: 01 5842 586 e-mail: tanja.mozina@acs.si ;
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: organizacije za izobraževanje odraslih
Cilji: Udeleženci se seznanijo z različnimi nameni uporabe samoevalvacijskega poročila (sistematični prikaz stanja kakovosti,
načrtovanje izboljšav, uveljavljanje izobraževalne organizacije, itd.) in pomenom aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih pri
presoji rezultatov samoevalvacije. Na podlagi ugotovitev samoevalvacije predlagajo potrebne ukrepe za vpeljevanje izboljšav
kakovosti. Opredelijo lastno vlogo v aktivnostih načrtovanja ukrepov za vpeljevanje izboljšav kakovosti in njihovega udejanjanja.
Predavatelji in teme:
• Nameni in uporaba samoevalvacijskega poročila - mag. Tanja Možina, Sonja Klemenčič
2D
• Priprava lastne ocene o ugotovljenih dosežkih - mag.Tanja Možina, Sonja Klemenčič
3D
• Sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju ukrepov vpeljevanja izboljšav - mag.Tanja Možina, Sonja Klemenčič
3D
Obveznosti: Oblikovanje ukrepov za vpeljevanje izboljšav kakovosti in priprava akcijskega načrta.
Pogoji: Zaposleni v izobraževalnih organizacijah, ki so vključeni v projekt POKI.
Reference: V projekt POKI je bilo do sedaj vključenih 14 srednjih šol, LU in privatnih organizacij. Predvideno je, da se bo do
leta 2006 v projekt vključilo okrog 60 izobraževalnih organizacij.
Cena: 150.000,00 SIT
Opombe: Program vključuje vodeno samoizobraževanje.
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