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Spoštovani uporabniki kataloga!
Letos ponovno objavljamo programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju na svetovnem spletu. Upamo, da ste se na nov način objave programov že
privadili. Z nekaterimi izboljšavami poskušamo poenostaviti iskanje programov. Po tem, ko boste
prenesli celotni katalog, lahko s klikom na temo v katalogu odprete vse programe, ki so v to temo
uvrščeni.
V katalogu za šol.l. 2006/07 so objavljeni le nerazpisani programi. Načrtujemo, da bomo med šolskim
letom zagotovili vzgojno-izobraževalnim zavodom še druge možnosti izobraževanja, sofinancirane iz
Evropskega socialnega sklada. O teh možnostih vas bomo obvestili naknadno.
V nadaljevanju vam želimo predstaviti, katere vrste oz. sklope programov boste lahko našli v katalogu za
šol.l. 2006/07.
Tako kot doslej so v nabor programov vključeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP).
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.
V naboru teh programov je kar nekaj novih programov, namenjenih strokovnim delavcem v vrtcih, ki
izvajajo vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami. Naknadno, med šolskim letom, se
jim bodo pridružili še novi programi, objavljeni v prilogi k Pravilniku o smeri izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom.
Radi bi vas opozorili, da bomo nekatere predpisane programe, ki se izvajajo že več let (namenjene
učiteljem in drugim strokovnim delavcem v devetletni osnovni šoli) v š.l. 2006/07 izvajali zadnjikrat. Če
niste prijave na program poslali že po naši okrožnici, ki smo jo na šole posredovali v mesecu marcu oz.
aprilu, potem je zdaj čas, da to storite.
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,
če kliknete na Priznani PRP na uvodni strani kataloga.
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 s predpisanimi programi. PSD programi so bili potrjeni za
dve šolski leti, zato v tem sklopu ni novih programov.
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
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
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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.mss.gov.si/index.php?id=167.
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, Mojca Juriševič, Simona Prosen
40 P,S
• Predšolska pedagogika - Tatjana Vonta, Sonja Rutar
40 P,S
• Specialna pedagogika - Božidar Opara
10 P
• Pet (od devetih) metodik po izbiri - Edvard Majaron, Rado Pišot, Mara Cotič, Vida Medved Udovič, Nada
100 P,LV
Turnšek, Claudio Battelli, Breda Jontes, Bogdana Borota, Gordana Schmidt
• 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
15.9.2006
2.10.2006 - 29.6.2007
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 / 01. Predšolska vzgoja / 01. Predšolska izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok

PEDAGOŠKA IZOBRAZBA ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0
Koordinator: Dr. Darija Skubic, viš.pred.; 01/5892-311, 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si; darija.skubic@pef.uni-lj.si
Št. ur: 210 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Profesorji na določenem strokovnem področju; diplomanti z univ. izobrazbo s področja izobraževanja,
umetnosti, humanističnih ved, družboslovja; diplomanti zi vis. strok. izobrazbo 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:
• PSIHOLOGIJA (RAZVOJNA IN PEDAGOŠKA) - Marcela Batistič-Zorec
40 P,D
• PEDAGOGIKA (TEORIJA VZGOJE, PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA) - Majda Plestenjak
40 P,S
• MOTORIKA PREDŠOLSKEGA OTROKA - Alenka Cemič
20 P,D
• SPECIALNA PEDAGOGIKA - Stane Košir
10 P
• PET (OD DESETIH) METODIK PO IZBIRI (METODIKA GIBALNO ŠPORTNE, GLASBENE, JEZIKOVNE,
LIKOVNE, LUTKOVNE, PLESNE, TEHNIČNE VZGOJE, MATEMATIKE, UVAJANJA V DRUŽBENO OKOLJE IN
100 P,D
METODIKA ZAČETNEGA NARAVOSLOVJA) - Alenka Cemič, Darinka Žager, Darija Skubic, Breda Jontes,
Edvard Majaron, Gordana Schmidt, Matjaž Jaklin, Tatjana Hodnik-Čadež, Nada Turnšek, Barbara Bajd
Obveznosti: Če kandidat še ni zaposlen v vrtcu oziroma ni bil nikoli zaposlen na delovnem mestu vzgojitelja ali pomočnika
vzgojitelja, mora poleg obveznosti programa opraviti še 120 ur pedagoške prakse v vrtcu.
Pogoji: Prednost pri vpisu bodo imeli kandidati s priporočilom delodajalca (zaposleni v vrtcu), so v delovnem razmerju v javnih
zavodih s področja VIZ in imajo boljšo povprečno oceno dodiplomskega študija.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
20.9.2006
1.11.2006 - 30.5.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 43.775,05 SIT
Opombe: Študijski program se praviloma izvaja kot izredni študij, ob koncu tedna (npr. v petek popoldne 5 ur in v soboto
dopoldne 5 ur), lahko pa tudi med tednom, če se udeleženci in izvajalci tako dogovorijo. 4 predmeti so obvezni, kandidati pa
izberejo še 5 (od 10) metodik.
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IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
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 - dr. 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
15.9.2006
12.1.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
12.1.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
12.1.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
12.1.2007 - 28.2.2007
PeF 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
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:
• RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLAJŠEGA OTROKA IN NJEGOVO ZGODNEJŠE VŠOLANJE - Dr. Marjanca
4P
Pergar Kuščer
• STOPNJA GIBALNE RAZVITOSTI OTROK V PRVEM TRILETJU - Dr. Miran Čuk
2P
• PROBLEMI AVTORITETE V SODOBNI DRUŽBI - Dr. Mojca Peček-Čuk
2P
• PSIHOLOŠKE RAZSEŽNOSTI TIMSKEGA DELA - Dr. Alenka Polak
5P
• VZGOJA ZA EMPATIJO - Mag. Metka Berdajs
3D
• KOMUNIKACIJA Z MLAJŠIMI OTROKI, MOTIVIRANJE IN SPROSTITEV OTROK, SODELOVANJE S STARŠI 4D
(učiteljice iz prakse)
• HOSPITACIJE V ŠOLI - VRTCU - Dr. Marjanca Pergar Kuščer
4H
Obveznosti: Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
1.3.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.3.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.3.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.3.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura bo podana na seminarju. Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
11
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Modul 3: USPOSABLJANJE UČITELJIC IN UČITELJEV TER VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV ZA OPISNO
OCENJEVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
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
dveh delavnicah) - Dr. Milena Mileva Blažić, Mag. Nataša Zrimšek, Dr. Tatjana Hodnik-Čadež, Dr. Barbara
12 D
Sicherl-Kafol, 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
1.11.2006 - 8.6.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.11.2006 - 8.6.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.11.2006 - 8.6.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.11.2006 - 8.6.2007
PeF 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
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, dr. 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
• 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
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15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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/
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Modul 7: ŠPORTNA, GLASBENA IN LIKOVNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
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 : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
1.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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
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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
• Psihološke osnove začetnega opismenjevanja - Norbert Jaušovec
3P
• Metode poučevanja branja in pisanja - Norbert Jaušovec
4D
• Komunikacijski model začetnega opismenjevanja - Metka Kordigel
6P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.12.2006
10.1.2007 - 30.1.2007
Maribor
10.3.2007
2.4.2007 - 25.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2006
2.11.2006 - 30.11.2006
Maribor
1.2.2007
2.3.2007 - 20.3.2007
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
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Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 30

4P
6D
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• 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.1.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Obveza za udeležence 26 ur!

6D
6P
6P
6P
6P
4D
Kraj izvedbe
Maribor

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
• Motivacija za elementarni pouk družboslovja - Karmen Kolenc Kolnik
6D
• Učni kotiček za naravoslovje in družboslovje - Amand Papotnik
6D
• Motivacija za elementarni pouk naravoslovja - Bojana Mencinger Vračko, Andreja Špernjak
6D
• Odkrivajoče učenje pri spoznavanju okolja - Samo Fošnarič
6P
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.1.2007
1.2.2007 - 25.2.2007
Maribor
5.3.2007
2.4.2007 - 25.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2006
20.10.2006 - 30.10.2006
Maribor
2.4.2007
9.5.2007 - 19.5.2007
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
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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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2007
5.4.2007 - 25.4.2007
Maribor
1.3.2007
5.4.2007 - 25.4.2007
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
Rozman
• Cilji pouka likovne vzgoje s poudarkom na likovni igri - Matjaž Duh
8D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.11.2006
1.12.2006 - 15.12.2006
Maribor
5.2.2007
1.3.2007 - 15.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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
17

IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

• Obravnavanje neumetnostnih besedil - Marija Ropič
• Tvorjenje in sprejemanje neumetnostih besedil - Marija Ropič
• Obravnava tvorjenja in sprejemanja neumetnostih besedil - Metka Kordigel
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.1.2007
16.2.2007 - 23.2.2007
Maribor
1.3.2007
2.4.2007 - 15.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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: 30
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
2.10.2006 - 29.6.2007
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
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
2.10.2006 - 29.6.2007
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
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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
15.9.2006
2.10.2006 - 29.6.2007
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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: do 33
Koordinator: dr. Karmen Pižorn, doc. ; Tel: 01/5892-299, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si,
karmen.pizorn@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 - 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
20.9.2006
14.10.2006 - 27.5.2007
PeF 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/
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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 OSNOVNE ŠOLE - I. SKLOP
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: Andreja Nekrep ; Telefon: 02 22 93 743, Fax: 02 251 81 80; andreja.nekrep@uni-mb.si
Št. ur: 270 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, ki bodo poučevali angleški jezik v drugem triletju OŠ.
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
angleškega jezika.
Predavatelji in teme:
• Lektorske vaje iz angleškega jezika - dr. Melita Kukovec, mag. Agata Križan
105 LV
• Moderni angleški jezik: Oblikoslovje - dr. Katja Plemenitaš
60 P,D
• Angleška fonetika in fonologija - dr. Klementina Jurančič Petek
60 P,D
• Nebesedna izrazna sredstva in zgodnje učenje angleškega jezika - dr. Janja Črčinovič Rozman
45 P,D
Obveznosti: Opravljeni izpiti pri posameznih predmetih.
Pogoji: Vpiše se lahko, kdor je diplomiral na enopredmetnem univ. štud. programu Razredni pouk in ima opravljeno eksterno
maturo iz angleškega jezika ali opravlja interni preizkus znanja iz angl. jezika.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.6.2006
1.10.2006 - 30.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Celotni študijski program obsega 750 ur, izpeljava je razporejena na tri šolska leta. Drugi sklop študijskega programa
bo izveden v šolskem letu 2007/2008, tretji sklop v šolskem letu 2008/2009.
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 - III. SKLOP
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
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: 210 (v več delih)
Št. udeležencev: 15
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, ki bodo poučevali angleški jezik v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju
devetletne OŠ
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 - Nataša Gajšt
90 LV
• Moderni angleški jezik, Glagol - Petek Jurančič Klementina
60 P,ED
• Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika - doc.dr. Mihaela Brumen
30 P,D
• Književnost v angleščini - dr. Victor Kennedy
30 P,S
Obveznosti: Opravljeni izpiti pri posameznih predmetih.
Pogoji: V študijski program za poučevanje angleškega jezika v drugem triletju se lahko vpiše, kdor je vpisan v drugi sklop
študijskega programa v šol. letu 2005/06.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.6.2006
1.10.2006 - 30.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Tretji sklop je zadnji sklop študijskega programa.
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 NEMŠKEGA JEZIKA V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE - I. SKLOP
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: do 33
Koordinator: Andreja Nekrep ; Telefon: 02 22 93 743, Fax: 02 251 81 80; andreja.nekrep@uni-mb.si
Št. ur: 275 (v več delih)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji razrednega pouka, ki bodo poučevali nemški jezik v drugem triletju osnovne šole.
Cilji: Študijski program za izpopolnjevanje je namenjen učiteljicam/učiteljem razrednega pouka, ki bodo poučevali nemški jezik
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v drugem triletju osnovne šole, da bi si pridobili dodatna jezikovna in didaktična znanja, potrebna za začetno poučevanje
nemškega jezika. Opombe: Celotni študijski program obsega 750 ur, izpeljava je razporejena na tri šolska leta. Drugi sklop
študijskega programa bo izveden
Predavatelji in teme:
• Lektorske vaje iz nemškega jezika - mag. Milka Enčeva
50 LV
• Moderni nemški jezik: Glasoslovje s pravopisom - dr. Teodor Petrič, dr. Alja Lipavic Oštir
90 P,D
• Moderni nemški jezik: Oblikoslovje z besedotvorjem - dr. Vida Jesenšek
90 P,D
• Književnost nemškega govornega področja - dr. Vesna Kondrič Horvat
45 P,S
Obveznosti: Opravljeni izpiti pri posameznih predmetih.
Pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je diplomiral na enopredmetnem univ. štud. programu Razredni pouk in ima
opravljeno eksterno maturo iz nemškega jezika ali opravlja interni preizkus znanja
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.6.2006
1.10.2006 - 30.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Celotni študijski program obsega 750 ur, izpeljava je razporejena na tri šolska leta. Drugi sklop študijskega programa
bo izveden v šolskem letu 2007/2008, tretji sklop v šolskem letu 2008/2009.
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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 016, 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. Jure Bajc, Nada Razpet, spec., Gregor
15
Tarman, Goran Iskrič
P,LV,S
• Modul 2: TOPLOTNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec., Gregor
15
Tarman, Goran Iskrič
P,LV,S
• Modul 3: ELEKTRIČNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec., Gregor
15
Tarman, Goran Iskrič
P,LV,TD,S
• Modul 4: VALOVi - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Dr. Barbara Rovšek, Nada Razpet, Gregor Tarman,
15
Goran Iskrič, dr. Mojca čepič
P,LV,S
• Modul 5: ZVOK - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara Rovšek, Gregor Tarman, Goran
15
Iskrič
P,LV,S
• Modul 6: SVETLOBA IN BARVE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara Rovšek,
15
Gregor Tarman, Goran Iskrič
P,LV,S
• Modul 7: SVETLOBA IN SLIKE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara Rovšek, Gregor
15
Tarman, Goran Iskrič
P,LV,S
• 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.9.2006
15.10.2006 - 30.4.2007
PeF 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 016, 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
Dr. Iztok Devetak
• Modul 4: INTEGRIRANE MREŽE ZNANJA - Dr. Margareta Vrtačnik, Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina Wissiak
15 P,S
Grm, dr. Iztok Devetak
• Modul 5: VIZUALIZACIJA V NARAVOSLOVJU - Dr. Margareta Vrtačnik, Mag. Vesna Ferk, Vida Mesec
15 P,S
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• Modul 6: EKSPERIMENTALNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič

15 P,LV
15
• Modul 7: TERENSKO IN PROJEKTNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.10.2006
1.3.2007 - 30.6.2007
PeF 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
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 016, 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 1: SNOVI - NOVI MATERIALI - Dr. Rajko Pavlovec, Dr. Primož Šegedin
15 P
• Modul 5: VIZUALIZACIJA V NARAVOSLOVJU - Dr. Margareta Vrtačnik, Mag. Fesna Ferk
15 P,S
15
• Modul 7: TERENSKO IN PROJEKTNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, Matej Urbančič, dr. Iztok Devetak
ED,TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2006
1.3.2007 - 30.5.2007
PeF 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

TOPLOTNI TOKOVI IN ELEKTRIČNI TOKOVI PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
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: 30 (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: TOPLOTNI TOKOVI - Mojca Čepič, Bojan Golli, Mojca Čepič, Nada Razpet, Jure Bajc, Goran Iskrič,
15
Gregor Tarman
P,LV,S
• Modul 3: ELEKTRIČNI TOKOVI - Mojca Čepič, Bojan Golli, Mojca Čepič, Jure Bajc, Nada Razpet, Gregor
15
Tarman, Goran Iskrič
P,LV,S
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF 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
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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: 12
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
• Ekologija - ekosistemi - Tone Novak
15 P,D
• Ekologija - varstvo okolja - Tone Novak
15 P,D
• Integracija bioloških vsebin v naravoslovju - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
15 P,D
• Naravoslovne dejavnosti - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
15 P,D
• Raziskovalni pristop pri pouku - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
15 P,D
• Razvijanje spretnosti poučevanja - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
15 P,D
• Splošna in sistematska botanika I - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer, Mitja Kaligarič
15 P,D
• Splošna in sistematska botanika II - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer, Mitja Kaligarič
15 P,D
• Splošna in sistematska zoologija I - Dušan Devetak, Terezija Ciringer, Dušan Devetak
15 P,D
• Splošna in sistematska zoologija II - Franc Janžekovič, Trerezija Ciringer
15 P,D
• Terensko delo - Mitja Kaligarič
15 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
20.9.2006
20.10.2006 - 25.4.2007
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: 13
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
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• 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
20.9.2006
20.10.2006 - 1.4.2007
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: 14
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
• 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
20.9.2006
20.10.2006 - 1.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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. Maja Milčinski (FF), dr. Drago Karl Ocvirk (TEOF)
90 P
• Krščanstvo - dr. Bogdan Dolenc (TEOF)
60 P
• Biblija - dr. Marijan Peklaj (TEOF), dr. Maksimilijan Matjaž (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. Anton Stres(TEOF)/dr. Branko Klun (TEOF), dr. Tine Hribar (FF)/dr. Branko Klun (TEOF)
45 P
• Sociologija religije - dr. Marko Kerševan (FF)
30 P
• Didaktika - dr. Stanko Gerjolj (TEOF), dr. Alojzija Židan (FF)
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
6.10.2006
6.11.2006 - 20.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program bo izvajala Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.
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03. Srednje šolstvo
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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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.7.2006
15.9.2006 - 22.6.2007
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
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04. Vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami

30
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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 016, 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.
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, dr. 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
25.9.2006
1.11.2006 - 31.5.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 83.582,08 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 016, 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: Učitelji in vzgojitelji, ki izvajajo izobr. program prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo v razredu in
in/ali izvajajo tudi dodatno strokovno učno pomoč izven razreda.
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. Zoran JELENC, Dr. Simona TANCIG, Dr. Egidija NOVLJAN
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
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• 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
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih. po zaključenih 6 temeljnih modulih udeleženci v okviru izbirnih modulov izberejo
sestavine modula A ali/in B ali/in C.
Pogoji: Diplomanti pedagoških študijskih programov, ki so zaposleni v vrtcu, osnovni ali srednji šoli.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2006
1.11.2006 - 31.5.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 41.589,36 SIT
Opombe: V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati s priporočilom delodajalca in boljšo povprečno oceno iz
dodiplomskega študija.

32

IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

05. Pedagoško andragoška izobrazba
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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:
75
• Didaktika - Milena Valenčič Zuljan
P,LV,S
135
• Specialna didaktika - Mirko Slosar, Vida Medved Udovič, Milena Valenčič Zuljan
P,LV,S
• Andragogika - Nives Ličen
30 P
• Psihologija - Cveta Razdevšek Pučko, Marjanca Pergar Kuščer, Simona Prosen, Mojca Juriševič
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.8.2006
2.10.2006 - 29.6.2007
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 016, 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, dr. 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. Amand Papotnik, 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
31.8.2006
14.10.2006 - 20.5.2007
PeF Ljubljana
15.9.2006
15.10.2006 - 21.5.2007
Nova Gorica
Najvišja dovoljena kotizacija: 145.540,46 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
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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
30.3.2006
8.9.2006 - 16.12.2006
Ljubljana
30.3.2006
13.10.2006 - 31.1.2007
Ljubljana
30.3.2006
5.1.2007 - 28.4.2007
Ljubljana
30.3.2006
16.2.2007 - 2.6.2007
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

PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKE IN PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 15
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
15.9.2006
20.10.2006 - 5.5.2007
Kranj
15.9.2006
20.10.2006 - 5.5.2007
Maribor
15.9.2006
20.10.2006 - 5.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 132.456,56 SIT
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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, Melita Puklek Levpušček,
30 D
Barbara Šteh, Jana Kalin
• Izbirni modul - Zdenko Medveš, Cirila Peklaj, Janko Muršak, Nena Mijoč
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
15.9.2006
1.10.2006 - 28.2.2007
Ljubljana
15.9.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
Ljubljana
15.9.2006
1.2.2007 - 30.6.2007
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.
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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: Nina Levstik; tel.: 01 43 42 200, fax: 01 43 42 210; nina.levstik@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 - Mojca Zupan
40 P,D
• Specialna metodika praktičnega pouka - dr. Zvone Perat
40 P,D
• Didaktika - Jure Gartner
40 P,D
• Pedagogika z andragogiko - Nina Levstik
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
29.9.2006
13.10.2006 - 15.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 38.145,50 SIT
Opombe: Literaturo kandidati dobijo na seminarju, naslove seminarskih nalog določijo predavatelji
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06. Knjižničarstvo
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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 - Melita Ambrožič, Silva Novljan
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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.6.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 65.398,59 SIT
Opombe: Seznam literature bo predstavljen na seminarju.
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07. Drugi programi izpopolnjevanja

40
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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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.6.2007
Ljubljana
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 016, 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
8 P,D
lutk, pesmi, dramatizacije, gibanje itd.); Medkulturnost in učne strategije - red.prof. Edvard Majaron, spec., mag.
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
19.1.2007
1.3.2007 - 31.3.2007
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.
5D
Učni načrt za ang.: cilji učenja ang. v 2. tril. Sodobni pogledi na to, kako se mlajši otroci učijo tujega jezika;
Možnosti, ki jih nudi fleksibilna diferenciacija: kaj in kako diferencirati - Janez Skela, Mateja Dagarin Fojkar
• 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
3D
angleščine 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 : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
22.12.2006
19.1.2007 - 27.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ
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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.
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. - Melita Kukovec, Mihaela
5P
Brumen, Slavko Cvetek
• 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, Mihaela
Brumen, Matjaž Duh, 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 - Melita Kukovec, Slavko Cvetek
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu - Melita Kukovec, Mihaela Brumen, Slavko Cvetek
4P
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2007
2.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 02. Astronomija

PROGRAM IZ ASTRONOMIJE - DALJNOGLEDI IN PLANETI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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
31.12.2006
12.1.2007 - 12.1.2007
PeF 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 016, 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
31.12.2006
5.1.2007 - 5.1.2007
PeF 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 016, 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
31.12.2006
19.1.2007 - 19.1.2007
PeF in FMF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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: 2
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Mitja Slavinec; 02 229 3600, 02 251 8180; mitja.slavinec@uni-mb.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
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Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 20
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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
• Kaj vse lahko opazuijemo z astronomskim daljnogledom - Marko Marhl
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Vlado Grubelnik, Andrej Nemec
• Vesolje kot celota - Mitja Slavinec
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2007
2.3.2007 - 20.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

2P
2P
2D
2P

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: 3
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
10.2.2007
2.3.2007 - 20.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 03. Čebelarstvo

PROGRAM IZ ČEBELARSTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
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 - Minka Vičar, Janez Gregori
2 P,D
• Čebelji produkti (vrste, sestava, skladiščenje uporaba) - Milan Meglič
2 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.3.2007
1.6.2007 - 15.6.2007
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.
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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: 4
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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2007
15.2.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
15.1.2007
2.4.2007 - 15.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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) - Jože Pahor, Dušan Ponikvar
• 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
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.12.2006
2.2.2007 - 31.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: dusan.ponikvar@fiz.uni-lj.si
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 06. Elektrotehnika

PROGRAM IZ ELEKTROTEHNIKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof. ; 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:
• Pregled učnega načrta - Slavko Kocijančič
2P
2
• Električni krog - uvod - Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
D,ED,TD
• Električne napeljave v stanovanju - Janez Jamšek, Gregor Tarman
3 P,D,ED
• Elekrično delo in moč, varčevanje z električno energijo - Janez Jamšek
1P
• Pridobivanje električne energije, alternativni viri energije pri pridobivanju električne energije - 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 2 P,D,ED
Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Transformator, delovanje in uporaba - Slavko Kocijančič
1P
• Načrtovanje in razdelitev seminarskih nalog - Slavko Kocijančič
1P
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
27.10.2006
23.11.2006 - 24.11.2006
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: 5
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
5.10.2006
20.11.2006 - 30.11.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 07. Etnologija

PROGRAM IZ ETNOLOGIJE
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; 01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Učitelji predmeta srečanja s kulutrami / sodobnosti z razsežnostmi dediščine s končnim dvopredmetnim
študijskim programom iz geografije, pedagogike, soicologije, umetnosnte zgodovine ali zgodovine.
Cilji: Seznaniti učitelje s temeljnimi cilji izbirnega predmeta. ti so povezani z državljansko vzgojo in temeljnimi znanji o dediščini
ter razsežnostmi načinov življenja. Učitelji, ki nimajo temeljne etnološke izobrazbe, naj bi dobili s tem izobraževalnim
programom pravilno usmeritev za podajanje snovi, ki je v dosedanjih učnih načrtih nakazana samo okvirno oz. kot del
obstoječih predmetov. Poleg tega so te vsebine pogosto obremenjene s stereotipi.
Predavatelji in teme:
• Izobraževalni program v 8. razredu - Janez Bogataj
2P
• Izobraževalni program v 9. razredu - Janez Bogataj
2P
• Etnologija - veda, razvoj, predmet - Ingrid Slavec Gradišnik
4P
• Etnologija in domovinsko državljanska vzgoja - Marko Terseglav
2P
• Etnologija in dediščina - Vito Hazler
4P
• Etnologija in vprašanja sosobnih družb - Nena Židov
3P
• Temeljne metode in način pedagoškega dela - Vito Hazler
4P
• Projekcija iz domačega kulturnega okolja v svet - Zmago Šmitek
3P
Obveznosti: Kandidati obvezno izdelajo seminarsko nalogo.
Pogoji: Učitelji predmeta srečanja s kulturami / sodobnosti z razsežnostmi dediščine s končnim dvopredmetnim študijskim
programom iz geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.2.2007
22.3.2007 - 24.3.2007
Filozofska fakulteta, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 08. Filozofija za otroke

PROGRAM IZ FILOZOFIJE ZA OTROKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
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 - Mojca Štiglic, Marjeta Žumer
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
24.11.2006
8.3.2007 - 10.3.2007
Kranj
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Harijeva odkritja - delovni zvezek za izbirni predmet Kritično mišljenje za 7. razred osnovne šole;
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 09. Genetika

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
3.10.2006
19.10.2006 - 21.10.2006
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: 6
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
10.4.2007
10.5.2007 - 30.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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: 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 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
• Interferenčne napake - ugotavljanje in odpravljanje - Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc
4 P,D
• 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
• 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
10.10.2006
10.11.2006 - 18.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
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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: 7
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 razvijanja samoiniciativnosti, odgovornosti in delovanja v lastnem okolju. - Nikolaja Golob, Manica
8D
Grčar
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.2.2007
2.3.2007 - 15.3.2007
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: 3
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) - dr. Branko Družina,
6 P,D
mag.Renata Bregar, univ.dipl.kem., Andrej Perc, dr. Branko Družina, mag.Renata Bregar, univ.dipl.kem., Andrej
Perc
• Priprava načrta terenskega dela - mag. Andreja Bačnik, mag. Mariza Skvarč, Zdenka Keuc, Anita Poberžnik
2D
• Eksperimentalno določanje ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti izbranega medija (voda, prst, zrak) 8 TD
mag. Andreja Bačnik, mag. Mariza Skvarč, Zdenka Keuc, Anita Poberžnik
• Vrednotenje in procesiranje podatkov pridobljenih s pomočjo TD in študija različnih virov (primerjava
eksperimentalno pridobljenih podatkov z uradnimi analizami) z namenom razvijanja samoiniciativnosti - dr. Sonja
8D
Jeraj, mag. Mariza Skvarč, Anita Poberžnik, Andrej Perc
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.11.2006
17.5.2007 - 19.5.2007
Nazarje- Hotel Burger Veniše
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
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 12. Kemija v življenju

PROGRAM IZ KEMIJE V ŽIVLJENJU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
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, Vida Mesec
8 P,LV,D
• Svet brez barv bi bil dolgočasen - barve in naravna barvila - Bojana Boh, Andreja Bacnik, Vida Mesec
8 P,LV,D
• 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
30.11.2006
23.1.2007 - 25.1.2007
Ljubljana
30.11.2006
29.1.2007 - 31.1.2007
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.
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 13. Klaviatura in računalnik

Program iz klaviature in računalnika
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Ivo Kopecky; 02/2293 725; 02/2518 180; ivo.kopecky@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Učitelji predmeta klaviatur in računakik.
Cilji: - spoznati tematska področja učnega načrta; - načrtovati letno pripravo za predmet in pripravo na pouk; - spoznati
sodobno tehnologijo za predmet klaviatura in računalnik; - uporabljati sodobne metode poučevanja klaviatur; - oblikovati lastne
glasbene zamisli; - spoznati uporabno literaturo
Predavatelji in teme:
• Tematska področja učnega načrta: tehnika igre na klaviature; glasbeno programsko okolje računalnika; igra v
10 D
skupini:literatura; didaktične igre; glasbena znanja; ustvarjanje: zapis glasbenih idej, zapis na nosilce zvoka - mag.
Ivo Kopecky
• Načrtovanje pouka: delo v skupini - razdelitev vlog - mag. Ivo Kopecky
4D
• Spoznavanje literature - mag. Ivo Kopecky
2D
• Metode poučevanja klaviatur z uporabo glasbenega programskega okolja računalnika - mag. Ivo Kopecky
8D
Pogoji: Osnovno poznavanje dela z računalnikom
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2006
1.2.2007 - 31.3.2007
Pedagoška fakulteta Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 14. Klekljanje

PROGRAM IZ KLEKLJANJA
GIMNAZIJA JURIJA VEGE, Čipkarska šola Idrija, 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 - Maja Svetlik
2D
• Risanje tehnike klekljanja - Metka Fortuna
3D
• Široki ris - Aleksandra Pelhan
5 P,D
• Risanje širokega risa - Maja Svetlik
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
29.9.2006
14.10.2006 - 28.10.2006
Čipkarska šola Idrija
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Klekljanje 1
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 15. Kmetijstvo

PROGRAM IZ KMETIJSTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
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.
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 - 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 - VRŠIČ Stanko, TOJNKO Stanislav
3 P,LV
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
28.9.2006 - 30.9.2006
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
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 16. Laborant v OŠ

PROGRAM ZA LABORANTE V OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
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 - ucitelj praktik, Vinko Udir, laborant
7 ED
• BIOLOŠKI DEL: Terenska dela pri biologiji in naravoslovju, laboratorijska dela in vaje pri biologiji in naravoslovju
8 ED
- ucitelj praktik, Minka Vicar, laborant
Obveznosti: zaščitna oprema: delovni (zaščitni) plašč, zaščitna očala in rokavice in oprema za terensko delo.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2007
10.5.2007 - 12.5.2007
Ljubljana
15.3.2007
17.5.2007 - 19.5.2007
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
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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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.3.2007
2.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 18. Matematična delavnica

PROGRAM IZ MATEMATIČNE DELAVNICE
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2006
1.1.2007 - 31.1.2007
Koper
15.12.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
Maribor
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
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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,TD
toplotna in električna prevodnost). - dr. Saša A. Glažar, dr. 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.12.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
15.12.2006
1.3.2007 - 31.3.2007
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
Marko Marhl
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti (trdne snovi, kapljevine, plini, prospustnost snovi, magnetne lastnosti
3 P,D
snovi, toplotna in električna prevodnost - Marko Marhl
• Shranjevanje in transport (shranjevanje snovi, tekočine tečejo zaradi višinske razlike, tekočine poganja razlika
3 P,D
tlakov, toplota in temperatura) - Marko Marhl
• Raznolikost v naravi (razvijanje sposobnosti zaznavanja - konstruktivistični pristop, produktivna vprašanja) 3 P,D
Vlado Grubelnik
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo (rastline si hrano naredijo same). Razvijanje sposobnosti
3 P,D
za raziskovalno delo. - Vlado Grubelnik
• Cilji tehnološkega izobraževanja (sestavljenka pri pouku, izdelava predmeta) - Samo Fošnarič
3 P,D
• Konstrukcijske zbirke (gibanje se prenaša z gonili, verižno gonilo, jermensko gonilo, zobmniško gonilo) - Samo
3 P,D
Fošnarič
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.3.2007
2.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
1.4.2007
5.5.2007 - 20.5.2007
Maribor
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Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
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 : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2006
1.10.2006 - 14.4.2007
Ljubljana
1.9.2006
1.10.2006 - 14.4.2007
Ljubljana
1.9.2006
26.10.2006 - 28.10.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Učni načrt naravoslovje in tehnika
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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, Vida Jesenšek, Teodor Petrič, 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
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
2.1.2007
2.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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: 8
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
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10.9.2006
12.10.2006 - 14.10.2006
Ankaran
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.
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 21. Obdelava gradiv - kovine

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - KOVINE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof. ; Tel.: 01/5892-221, fax: 01/5892-233; slavko.kocijancic@guest.arnes.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. - Janez Jamšek
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje). - Jamez Jamšek, Janez Jamšek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti kovin (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja 4 P,D
Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
8 P,D
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
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.
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.11.2006
2.12.2006 - 15.12.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 22. Obdelava gradiv - les

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - LES
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijancič, izr. prof. ; Tel.: 01/5892-221, fax: 01/5892-233; janez.kocijancic@guest.arnes.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 - Janez Jamšek
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - Janez Jamšek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti lesa (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja 4 P,D
Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
8 P,D
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2007
2.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 23. Obdelava gradiv - umetne snovi

PROGRAM IZ OBDELAVE GRADIV - UMETNE SNOVI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijancič, izr. prof. ; Tel.: 01/5892-221, fax: 01/5892-233; janez.kocijancic@guest.arnes.si
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 - Janez Jamšek
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - Janez Jamšek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti umetnih snovi (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev
4 P,LV
znanja - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
8 P,D
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
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
5.2.2007
10.3.2007 - 30.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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, kemije, biologije,
zemljepisa, tehnike in tehnologije, 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,
3 P,D
Marinka Vovk
• Operativni cilji in dejavnosti učencev v vsebinskih sklopih: voda, zrak, energija, tla, biotska pestrost. V povezavi s
14 P,D
kompleksnimi temami: okolje in način življenja, okolje včeraj, danes, jutri; Okolje kot povezan sistem - Ana Vovk
Korže, Marinka Vovk
• Preverjanje in ocenjevanje znanja: standardi znanj v vsebinskih sklopih, kriteriji ocenjevanja: opazovanje in
merjenje, spraševanje, poizvedovanje, načrtovanje in izvedba projekta, raziskave, urejanje in predstavitev
7 P,D
rezultatov; predstavitev projekta, raziskave; izvedba konkretne akcije; p in u spo. - Samo Fošnarič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
2.4.2007
5.5.2007 - 15.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
8.11.2006
16.11.2006 - 18.11.2006
Ljubljana
10.1.2007
18.1.2007 - 20.1.2007
Ljubljana
14.3.2007
22.3.2007 - 24.3.2007
Celje
28.3.2007
5.4.2007 - 7.4.2007
Kranj
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: 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 (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 - Matej Oštir, Bojan Knific
2D
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
3D
ljudskih plesov) - Domen Pavlič, Bojan Knific
• 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) 2D
Lidija Podlesnik, Uroš Andič
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - Lidija Podlesnik,
2D
Uroš Andič
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - Lidija Podlesnik, Špela Knoll
2D
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - Bojan Knific
1D
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• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - Matej Oštir, Bojan Knific
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 : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
22.12.2006
27.1.2007 - 10.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

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
1.3.2007
5.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 26. Poskusi v kemiji

PROGRAM IZ POSKUSOV V KEMIJI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. 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.
12 ED
Katarina S. Wissiak Grm, dr. 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
15.12.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
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
• Načini preverjanja in ocenjevanja znanja - Darinka Sikošek
2 P,D
• Učno-ciljno načrtovanje letne priprave in didaktična obdelava izbranih eksperimentalnih sklopov - Janja Majer
0S
Obveznosti: Seminarska naloga.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2007
5.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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 016, 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
15.11.2006
20.1.2007 - 13.4.2007
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
30.10.2006
25.11.2006 - 10.12.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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 016, 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
• Primeri izpeljave posameznih projektov od načrtovanja do poročanja - Ivo Kurnjek, Mihaela Mrzlikar, Ambrož
2 P,ED
Demšar, Goran Iskrič
• Izvedba projektov - delavnica - prof.dr. Marjan Hribar, prof.dr. Jože Pahor, Goran Iskrič
4 D,ED
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.1.2007
2.3.2007 - 2.3.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt predmeta Delovno gradivo bo predstavljeno na seminarju.
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
10.12.2006
20.1.2007 - 30.1.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
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
13.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
10.4.2007
10.5.2007 - 25.5.2007
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: 9
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
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• Predstavitev informacije - Rado Wechtersbach
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Rado Wechtersbach
• Vrednotenje projektov - Rado Wechtersbach
• Sodelovalno učenje - Rado Wechtersbach
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2006
27.10.2006 - 22.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Rado Wechtersbach, Slavc Žust: Računalništvo: učbenik za izbirni predmet računalništvo
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 30. Retorika

Program iz retorike
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
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
4 P,D
• Verbalna in neverbalna komunikacija (etos, patos) - Tončka Godina
4 P,D
• Argumentacija (in etika dialoga) - Igor Ž. Žagar
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 OŠ.
Pogoji: Programa se lahko udeležijo le diplomanti univerzitetnih smeri, opredeljenih z zakonom.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
29.9.2006
5.10.2006 - 7.10.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana
29.9.2006
12.10.2006 - 14.10.2006
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Literatura: Senegačnik, Brane (ur.), Lisija, Demosten, Ciceron, Evmenij: antologija antičnega govorništva, Ljubljana,
Študentska založba , 2001. Zagar, Ž., Igor, Pragmatika in argumentacija, spremna beseda k: Verschueren, Jef, Razumeti
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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2006
27.11.2006 - 15.12.2006
Maribor
1.3.2007
10.4.2007 - 25.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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
10.2.2007
10.3.2007 - 30.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 32. Robotika v tehniki

PROGRAM IZ ROBOTIKE V TEHNIKI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof.; 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 - dr. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,D,ED
2
• Mikrokrmilniki in njihova uporaba v robotiki - dr. Janez Jamšek, Gregor Tarman
D,ED,TD
• Principi delovanja mobilnih robotov - dr. Janez Jamšek, Gregor Tarman
2 P,ED,R
• Pregled različnih zbirk za robotiko (Lego, Fischer,...) - dr. 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
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
PeF 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
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5.1.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

10.2.2007 - 25.2.2007
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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: 10
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
Matjaž Mikac, Marjana Jelen, Mitja Ukmar
• 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
4 P,LV,D
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 1 - z uporabo računalniškega programa Chess School for Networks in
2 P,D
nadaljevalnih programov. - Matjaž Mikac, Anton Praznik, Mitja Ukmar
• 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
• 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
15.1.2007
16.3.2007 - 19.5.2007
OŠ Trnovo, 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: 11
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. - Matjaž Mikac, Marjana Jelen, Mitja Ukmar
• 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
• Uporaba računalniških programov Advanced Chess School in Chess Tactics Art 3.0 pri Šah 2. - Vojko
2 P,LV,D
Mencinger, Mitja Ulmar
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 2 - z uporabo računalniškega programa Advanced Chess School in
2 P,D
nadaljevalnih programov. - Matjaž Mikac, Anton Praznik, Mitja Ukmar
• Aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela pri izbirnem predmetu Šah - 1. del. - Matjaž Mikac, Iztok Jelen,
2 P,D
Mitja Ukmar
• Notranja diferenciacija in spremljanje učenčevega napredka - 1. del. - Matjaž Mikac, Iztok Jelen, 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.1.2007
4.5.2007 - 5.7.2007
OŠ Trnovo, 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 / 35. Šah 3 - šahovske strategije

PROGRAM ŠAH 3 - ŠAHOVSKA STRATEGIJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
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. - Matjaž Mikac, Marjana Jelen, Mitja Ukmar
• 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
• Uporaba računalniških programov Strategy in Encyclopedia of Chess Blunders pri Šah 3. - Vojko Mencinger,
2 P,LV,D
Mitja Ukmar
• Izbrane vsebine iz učnega načrta Šah 3 - z uporabo računalniškega programa Strategy in nadaljevalnih
2 P,D
programov. - Iztok Jelen, Matjaž Mikac, Mitja Ukmar
• Aktivne metode vzgojno-izobraževalnega dela pri izbirnem predmetu Šah - 2. del. - Matjaž Mikac, Iztok Jelen,
2D
Mitja Ukmar
• Notranja diferenciacija in spremljanje učenčevega napredka - 2. del. - Matjaž Mikac, Iztok Jelen, 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
programov Chess School for Networks in Fritz 7.0.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.1.2007
22.6.2007 - 31.8.2007
OŠ Trnovo, 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.
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 36. Tehnika in tehnologija

PROGRAM IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof. ; Tel.: 01/5892-221, fax 01/5347-997; slavko.kocijancic@guest.arnes.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) - Janez Jamšek
2 P,D
• Strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na projektnem in eksperimentalnem delu - Janez Jamšek
2 P,LV
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainstorminga, odločanje za izbiro - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez
2 P,LV
Jamšek
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in ocenjevanja 4 LV,TD
Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• Skiciranje, pravila, primeri - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
2 P,LV
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - Janez Jamšek, Stanislav
4 P,D
Avsec, Janez Jamšek
• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez
4 P,D
Jamšek
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - Janez Jamšek, Stanislav
3 P,LV
Avsec, Janez Jamšek
• Analiza poteka projekta z vidika organizacije v posameznih korakih, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju
1D
cilja, ideje, rešitve za izboljšave - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
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 - Janez Virtič, Drago Slukan
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.2.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 37. Tehnika in tehnologija - specialna didaktika

PROGRAM IZ SPECIALNE DIDAKTIKE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Slavko Kocijancič, izr. prof. ; Tel.: 01/5892-221, fax: 5892-233; slavko.kocijancic@guest.arnes.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 - Janez Jamšek
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
6 P,LV
manifestacija sposobnosti - Janez Jamšek
• Modeli učenja in poučevanja: koncepti in modeli v okviru projektne zasnove učnega procesa (strategije 4 P,LV
didaktični sistemi), aktivna vloga učencev - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• 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 - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• 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 - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez
Jamšek
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
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 - Janez Virtič, Drago Slukan, Janez Virtič
• 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 - Janez Virtič, Drago Slukan, Janez Virtič
• 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
10.10.2006
20.11.2006 - 10.12.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 38. Turistična vzgoja

PROGRAM IZ TURISTIČNE VZGOJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
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 - Nevenka
4 P,D
Cigler, Igor Lipovšek, Magda Bogataj, Daša Šter
• 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
• 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
5.9.2006
15.9.2006 - 23.9.2006
Bled, Radovljica
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
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 39. Umetnostna zgodovina

PROGRAM IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
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, Olga Paulič,
2D
Alenka Puschner
• 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, Olga Paulič, Alenka Puschner
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2007
1.3.2007 - 30.3.2007
Ljubljana
1.3.2007
2.4.2007 - 30.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: /
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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
25.9.2006
12.10.2006 - 14.10.2006
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
13.11.2006
30.11.2006 - 2.12.2006
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.
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PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 41. Program osnovne šole za odrasle

PROGRAM ZA STROKOVNE DELAVCE V OSNOVNI ŠOLI ZA ODRASLE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
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
16.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Program OŠ za odrasle.
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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: 15
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
20.10.2006
1.12.2006 - 15.12.2006
Ljubljana
20.10.2006
8.1.2007 - 20.1.2007
Slovenske Konjice
20.10.2006
12.3.2007 - 24.3.2007
Ljubljana
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
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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: 16
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, Ksenija Bregar-Golobič
• Evalvacija napredovanja učenca in uspešnosti pomoči - mag. Suzana Pulec-Lah
1P
• Cilji, principi in strategije individualnih in skupinskih oblik učne pomoči - Nada Hribar
9 P,D
• Poznavanje in razumevanje značilnosti posameznih podskupin učencev z učnimi težavami - dr. Franci M.
4 P,D
Kolenec, dr. Lidija Magajna
Pogoji: Da imajo učenca s specifičnimi učnimi težavami.
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.10.2006
20.11.2006 - 30.11.2006
Ljubljana
20.10.2006
20.11.2006 - 15.5.2007
Slovenske Konjice
20.10.2006
22.1.2007 - 31.1.2007
Slovenske Konjice
20.10.2006
7.5.2007 - 14.5.2007
Ljubljana
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
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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: 17
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 - Alenka Žibert, Aljaž Banko, Dalibor Čotar
• Modul 2: Delo v omrežju Internet 2. del; osnovna uporabniška orodja 2. del; urejanje računalniškega omrežja na
8D
šoli - Marjan Kozjek, Milan Podbršček, Janko Harej
• 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 : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
5.10.2006 - 26.10.2006
po dogovoru
17.10.2006
24.11.2006 - 26.11.2006
po dogovoru
17.10.2006
1.4.2007 - 30.4.2007
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
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02. Glasbeno šolstvo
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PRP / 02. Glasbeno šolstvo / 01. Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

PROGRAM IZ DIDAKTIKE PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE IN GLASBENE PRIPRAVNICE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 26
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: izr.prof.dr Olga Denac; 02/2293 766; 02/2518 180; olga.denac@uni-mb.si
Št. ur: 32 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica
Cilji: - spoznavanje razvojnih značilnosti pet in šestletnih otrok - pregled učnih vsebin: glasbena mapa - uporaba specifičnih
učnih metod za pte in šestletne otroke - opisno ocenjevanje od izbora vsebin do preverjanja in ocenjevanja
Predavatelji in teme:
• Kognitivni razvoj - Zlatka Cugmas
4 P,D
• Psihomotorični razvoj - Zlatka Cugmas
4 P,D
• Pregled učnih vsebin: glasbena mapa - Olga Denac
8 P,D
• Uporaba specifičnih učnih metod za petletne otroke - Olga Denac
4 P,D
• Uporaba specifičnih učnih metdo za šestletne otroke - Milena Ivanuš Grmek
4 P,D
• Opisno ocenjevanje od izbora vsebin do preverjanja in ocenjevanja - Barbara Sicherl-Kafol
8 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.1.2007
23.3.2007 - 31.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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03. Srednje poklicno strokovno izobraževanje
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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: 18
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,
3 P,D
Vojko 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
31.12.2006
17.3.2007 - 24.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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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
Št. programa: 19
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 - Minka Vičar, Anita Poberžnik
• 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
• 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
• Fizikalni modul: uporaba sodobnih učnih tehnologij pri laboratorijskem delu - Ivo Verovnik, Mirko Cvahte, Goran
2 P,D
Iskrič
• 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
eksperimentalnega dela s poudarkom na oblikah samostojnega dela dijakov - Tončka Požek Novak, Zdenka
5 P,D
Keuc, Darko Briški
• Kemijski modul: kemijska varnost - varno delo v laboratoriju in ustrezno ravnanje s kemikalijami ter odpadnimi
2 P,D
snovmi - Anita Poberznik, Darko Briški
• 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 - Tončka Požek Novak, Zdenka
2D
keuc, Darko Briški
• 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) - mag.Andrej Šorgo, Sonja Artač, Anka Zupan
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.3.2007
1.6.2007 - 30.6.2007
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.
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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 016, 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, dr. Iztok Devetak, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, dr. Barbara Bajd
• načini preverjanja in ocenjevanja znanja: ustno preverjanje, pisno preverjanje - dr. Saša A.Glažar, dr. 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, dr. Iztok Devetak
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.2.2006
1.3.2007 - 31.3.2007
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: 27
Št. izvajalca: 01002
Št. točk: 2
Koordinator: dr. Marko Marhl; 02 2293600, 02 2518180
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
10.3.2007
15.4.2007 - 25.4.2007
Celje
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: 20
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, dr. Iztok Devetak, prof. dr. Saša
5PD
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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
30.9.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
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
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04. Predšolska vzgoja
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 01. Vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami

Program iz specialne pedagogike: Vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: mag. Janja Cotič Pajntar; 01 300 51 86, 01 300 51 99; janja.CoticPajntar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor je končal univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike, psihologije ali pedagogike in izvaja
nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči.
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok s posebnimi potrebami in z njihovimi značilnostmi. Usposobiti
za razumevanje vloge odraslih in pomena dodatne strokovne pomoči. Usposobiti za uporabo navodil za prilagojeno izvajanje
področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi potrebami in za sodelovanje pri pripravljanju individualiziranega programa
Predavatelji in teme:
• Načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - Janja Cotič Pajntar
1D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za slabovidne in slepe otroke - Urška Lah
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za naglušne in gluhe otroke - Mihaela Medved
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za gibalno ovirane otroke - Marta Kocjančič
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z motnjo v duševnem razvoju - Renata Rus
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z govorno motnjo - Darinka Žnidarič
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za dolgotrajno bolne otroke - Marija Cerar
1D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z motečim vedenjem - Tomaž Vec
3 P,D
• Individualizirani program - Janja Cotič Pajntar
2 P,D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Janja Cotič Pajntar
1D
• Praktične predstavitve - video posnetki - Janja Cotič Pajntar
1P
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.10.2006
23.11.2006 - 25.11.2006
Portorož
10.10.2006
2.2.2007 - 4.2.2007
Ljubljana
10.10.2006
24.5.2007 - 26.5.2007
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Udeleženci prinesejo s seboj Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Kurikulum za vrtce.
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 02. Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju

Program iz specialne pedagogike: Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju
OŠ Gustav Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09004
Št. točk: 2
Koordinator: Majda Muraus; (041)703 563, (02)429 25 25; majda.muraus@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči
Cilji: Udeleženci se seznanijo z osnovno predstavitvijo otrok z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju in z njihovimi
potrebami. Seznanijo se z vlogo tima pri delu z otrokom, pomenom sodelovanja s starši otroka s posebmini potrebami in s
starši ostalih otrok v skupini ter s predstavitvijo tega področja dela vrtca v širšem okolju.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti otrok z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju - Jožica Skarlovnik
3P
• Timsko delo - Tanja Lenhart
2 P,D
• Seznanitev z nalogami strokovne skupine - Majda Muraus
2 P,D
• Seznanitev s pripravo individualiziranega programa - Dušanka Ropoša
1P
• Evalvacija - Dušanka Ropoša
1D
• Povezovanje z zunanjimi institucijami - Majda Muraus
1D
• Delo z otrokom - Upoštevanje odločbe o usmeritvi - Jožica Skarlovnik, Tanja Lenhart
2 P,D
• Seznanitev s prilagoditvami kurikuluma - Jožica Skarlovnik, Tanja Lenhart
3 P,D
• Priprava individualnega programa - Dušanka Ropoša
3 P,D
• Izvajanje in evalvacija dela - Dušanka Ropoša
2D
• Delo s starši otrok s posebmini potrebami in ostalimi starši - Dušanka Ropoša
1D
• Seznanitev s pripravo pogojev za vključitev otroka s posebnimi potrebami - Tanja Lenhart
1D
• Seznanitev s teoretičnimi izhodišči dela s starši otrok s posebmimi potrebami - faza sprejemanja - Dušanka
2P
Ropoša
Obveznosti: Aktivna udeležba, sodelovanje v delavnicah.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.9.2006
21.9.2006 - 23.9.2006
OŠ Gustava Šiliha Maribor
5.10.2006
19.10.2006 - 21.10.2006
OŠ Gustava Šiliha Maribor
10.11.2006
23.11.2006 - 25.11.2006
OŠ Gustava Šiliha Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 04. Predšolska vzgoja / 02. Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju

Program iz specialne pedagogike: Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju
Vrtec Kolezija , Rezijanska 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 04006
Št. točk: 2
Koordinator: Stanka Gruden, sprecialni pedagog, svetnica ; 01 420 4602, 01 420 46 33, fax:01 420 4639 ;
stanka.gruden@gmail.com
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči.
Cilji: Udeleženci se seznanijo z osnovno predstavitvijo otrok z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju in z njihovimi
potrebami. Seznanijo se z vlogo tima pri delu z otrokom, pomenom sodelovanja s starši otroka s posebnimi potrebami in starši
ostalih otrok v skupini ter s predstavitvijo tega področja dela vrtca v širšem okolju.
Predavatelji in teme:
• Značilnosti otrok z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju - Janja Krautberger
3P
• Timsko delo - Tatjana Prusnik
2 P,D
• Seznanitev z nalogami strokovne skupine - Stanka Gruden
2 P,D
• Seznanitev s pripravo individualiziranega programa - Marta Kocjančič
1P
• Evalvacija - Marta Kocjančič
1P
• Povezovanje z zunanjimi institucijami - Tatjana Prusnik
1P
• Delo z otrokom - upoštevanje odločbe o usmeritvi - Janja Krautberger, Tatjana Prusnik
2 P,D
• Seznanitev s prilagoditvami kurikuluma - Tatjana Prusnik
3 P,D
• Priprava individualnega programa - Marta Kocjančič
3 P,D
• Izvajanje in evalvacija dela - Marta Kocjančič
2 P,D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Stanka Gruden
1D
• Seznanitev s teoretičnimi izhodišči dela s starši otrok s posebnimi potrebami - faza sprejemanja - Stanka Gruden
2 P,D
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• Seznanitev s pripravo pogojev za vključitev otroka s posebnimi potrebami - Stanka Gruden
1P
Obveznosti: Udeleženci opravijo seminar z izdelano seminarsko nalogo po dogovoru z izvajalkami programa.
Pogoji: Ustrezna izobrazba za vzgojitelja predšolskih otrok.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
5.10.2006 - 7.10.2006
Vrtec Kolezija, Ljubljana
15.9.2006
26.10.2006 - 28.10.2006
Vrtec Kolezija, Ljubljana
1.2.2007
23.3.2007 - 25.3.2007
Vrtec Kolezija, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Prednosti pri prijavi na seminar bodo imeli udeleženci, ki že imajo otroka s posebnimi potrebami v skupini ali ga bodo
imeli v šolskem letu 2006/2007.
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 03. Delo z gluhimi in naglušnimi otroci

Program iz specialne pedagogike: Delo z gluhimi in naglušnimi otroki
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09001
Št. točk: 2
Koordinator: Helena Repič; 05 6170-200, 05 6746 766; helena.repic@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči.
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja predšolskih gluhih in naglušnih otrok in otrok s polžkovim vsadkom, z njihovimi
značilnostmi, z metodami in oblikami dela z otroki, s specialno-didaktičnimi pripomočki in pomenom izvajanja dodatne
strokovne pomoči. Usposobiti za uporabo navodil za prilagojeno izvajanje področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi
potrebami in za sodelovanje pri pripravljanju individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Okvara sluha in njene posledice - Aleksandra Turk-Haskić
2 P,D
• Značilnosti predšolskih gluhih in naglušnih otrok ter otrok s polžkovim vsadkom - Tanja Filipčič
2 P,S
• Razvoj poslušanja in govora v predšolskem obdobju - Amelija Mozetič- Hussu, Vesna Frančič
2P
• Tehnični pripomočki - Matjaž Kranjc
2 P,D
• Rehabilitacija v predšolskem obdobju - Ljudmila Likar
1P
• Predšolski otrok s okvaro sluha pred vstopom v vrtec - Janja Urbanc
1P
• Pomen vključitve predšolskega gluhega in naglušnega otroka v vrtec - Irena Sivka
1P
• Gluhi in naglušni otrok ter otrok s polžkovim vsadkom v vrtcu - prilagoditve - Amelija Mozetič- Hussu
2 P,D
• Dodatna strokovna pomoč - namen, organizacija,opredelitev otrokovih potreb, individualiziran program - Sandra
4 P,D
Mesič-Jurin, Iris Kodrič, Nataša Škrinjar
• Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora ter pomen organizirane igre - Mihaela Medved, Ivica
3 P,D
Bučar-Jejčič
• Praktične predstavitve - video posnetki - Erika Peršin, Mihaela Medved
2D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Sandra Mesič-Jurin
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Sonja Hrabar
1P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.3.2007
22.3.2007 - 24.3.2007
CKSG Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
PRP / 04. Predšolska vzgoja / 03. Delo z gluhimi in naglušnimi otroci

Program iz specialne pedagogike: Delo z gluhimi in naglušnimi otroki
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, VINARSKA 6, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09002
Št. točk: 2
Koordinator: Nada Hernja, prof. def.; 02/228 53 41, 02 /228 53 63; nada.hernja@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (v več delih)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja predšolskih gluhih in naglušnih otrok in otrok s polžkovim vsadkom, z njihovimi
značilnostmi, z metodami in oblikami dela z otroki, s specialno-didaktičnimi pripomočki in pomenom izvajanja dodatne
strokovne pomoči. Usposobiti za uporabo navodil za prilagojeno izvajanje področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi
potrebami in za sodelovanje pri pripravljanju individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Okvara sluha in njene posledice - Diana Ropert
2 P,D
• Značilnosti predšolskih gluhih in naglušnih otrok ter otrok s polžkovim vsadkom - Alenka Werdonig
2 P,D
• Razvoj poslušanja in govora v predšolskem obdobju - Nada Hernja
2P
• Tehnični pripomočki - Milan Brumec
2 P,D
• Rehabilitacija v predšolskem obdobju - Diana Ropert
1P
• Predšolski otrok s okvaro sluha pred vstopom v vrtec - Diana Ropert
1P
• Pomen vključitve predšolskega gluhega in naglušnega otroka v vrtec - Alenka Werdonig
1P
• Gluhi in naglušni otrok ter otrok s polžkovim vsadkom v vrtcu ? prilagoditve - Alenka Werdonig
2 P,D
• Dodatna strokovna pomoč - namen, organizacija,opredelitev otrokovih potreb, individualiziran program - Alenka
4 P,D
Werdonig, Nada Hernja
• Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora ter pomen organizirane igre - Sergeja Grogl
3 P,D
• Praktične predstavitve - video posnetki - Nada Hernja
2D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Alenka Werdonig
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Diana Ropert
1P
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Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.8.2006
1.8.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT

Predvideni čas izpeljave
7.9.2006 - 9.9.2006
14.9.2006 - 16.9.2006

Kraj izvedbe
Center za sluh in govor Maribor
Center za sluh in govor Maribor

PRP / 04. Predšolska vzgoja / 03. Delo z gluhimi in naglušnimi otroci

Program iz specialne pedagogike: Delo z gluhimi in naglušnimi otroki
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09005
Št. točk: 2
Koordinator: Dušan Kuhar; 58-00-504, fax.56-82-527; dusan.kuhar@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja predšolskih gluhih in naglušnih otrok in otrok s polžkovim vsadkom, z njihovimi
značilnostmi, z metodami in oblikami dela z otroki, s specialno-didaktičnimi pripomočki in pomenom izvajanja dodatne
strokovne pomoči. Usposobiti za uporabo navodil za prilagojeno izvajanje področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi
potrebami in za sodelovanje pri pripravljanju individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Okvara sluha in njene posledice - Stane Košir
2 P,D
• Značilnosti predšolskih gluhih in naglušnih otrok ter otrok s polžkovim vsadkom - Dušan Kuhar
2 P,D
• Razvoj poslušanja in govora v predšolskem obdobju - Damjana Kogovšek
2P
• Tehnični pripomočki - Monika Rataj
2 P,D
• Rehabilitacija v predšolskem obdobju - Irena Brecelj
1P
• Predšolski otrok s okvaro sluha pred vstopom v vrtec - Ana Mirai
1P
• Pomen vključitve predšolskega gluhega in naglušnega otroka v vrtec - Tanja Somrak
1P
• Gluhi in naglušni otrok ter otrok s polžkovim vsadkom v vrtcu - prilagoditve - Katja Krajnc
2 P,D
• Dodatna strokovna pomoč - namen, organizacija,opredelitev otrokovih potreb, individualiziran program - Sonja
4 P,D
Iljaš
• Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora ter pomen organizirane igre - Branka Rebolj
3 P,D
• Praktične predstavitve - video posnetki - Irena Željan
2D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Maja Smrekar
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Renata Medle
1P
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.8.2006
1.9.2006 - 31.10.2006
Ljubljana, ZGNL
31.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
Ljubljana, ZGNL
28.2.2007
1.4.2007 - 30.4.2007
Ljubljana, ZGNL
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 04. Delo s slepimi in slabovidnimi otroci

Program iz specialne pedagogike: Delo s slepimi in slabovidnimi otroki
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09006
Št. točk: 2
Koordinator: Mateja Mulej; (01) 2442 773, 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči.
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja predšolskih slepih in slabovidnih otrok, z njihovimi značilnostmi, z metodami in
oblikami dela z otroki, s specialno didaktičnimi pripomočki in s pomenom izvajanja dodatne strokovne pomoči. Usposobiti za
uporabo navodil za prilagojeno izvajanje področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi potrebami in za sodelovanje pri
pripravljanju individualiziranega programa.
Predavatelji in teme:
• Psihološke značilnosti slepih in slabovidnih predšolskih otrok - Andreja Pinterič
2P
• Vključevanje slepih in slabovidnih otrok v vrtcu - Urška Lah
1P
• Simulacija slepote in slabovidnosti - Branka Terpin
2 P,D
• Spodbujanje gibalnega razvoja - K. Koprivnikar
2 P,D
• Orientacija in mobilnost - Mirjana Hafnar
3 P,D
• Spodbujanje govornega razvoja in pridobivanje pojmov - Urška Lah
1P
• Igra slepega ali slabovidnega predšolskega otroka - Urška Lah
2 P,D
• Pripomočki in primeri igrače za slepega in slabovidnega otroka - Urška Lah
2 P,D
• Pridobivanje vsakodnevnih spretnosti in navad - Urška Lah
2 P,D
• Prilagojeno izvajanje, dodatna strokovna pomoč in individualiziran program - K. Koprivnikar
3 P,D
• Praktične predstavitve - hospitacija, video posnetki - Urška Lah
2D
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Urška Lah
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Urška Lah
1P
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Pogoji: Obvezna prisotnost 24 ur.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2006
25.10.2006 - 27.10.2006
Celje
30.10.2006
22.11.2006 - 24.11.2006
Ljubljana
31.1.2007
26.2.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Predavatelji se lahko spremenijo glede na eventuelno odsotnost.
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 05. Delo z gibalno oviranimi otroci

Program iz specialne pedagogike: Delo z gibalno oviranimi otroki
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 1
Št. izvajalca: 09007
Št. točk: 2
Koordinator: Isabelle Morel Bera; 01/8317 444; 01/8317 666 ; isabelle.bera@guest.arnes.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in izvaja nerehabilitacijski del dodatne strokovne pomoči.
Cilji: Seznaniti z načeli vzgoje in izobraževanja gibalno oviranih predšolskih otrok, z njihovimi značilnostmi, z metodami in
oblikami dela z otroki, s specialno-didaktičnimi pripomočki in s pomenom izvajanja dodatne strokovne pomoči. Usposobiti za
uporabo navodil za prilagojeno izvajanje dodatne strokovne pomoči. Usposobiti za uporabo navodil za prilagojeno izvajanje
področij dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi potrebami in za sodelovanje pri pripravljanju individualiziranega
programa.
Predavatelji in teme:
• Glavni vzroki gibalne oviranosti pri otrocih - mag. Dianne Jones
1P
• Psihološki vidiki gibalno oviranega otroka - Matej Peljhan
3P
• Razvijanje predšolskih znanj z igro - Zinka Hleb
3 P,D
• Pomoč pri negovanju - Irena Keršič Ramšak
1D
• Hranjenje gibalno oviranega otroka - Marina Kosmatin, Ştaša Rener
2 P,D
• Predstavitev primeta gibalno oviranega otroka v vrtcu - Zinka Hleb
2D
• Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov v vrtcu - Katja Čater
2P
• Pomen sodelovanja s starši gibalno oviranega otroka - Stanka Gruden
2 P,D
• Fizioterapevt v vrtcu - Tatjana Kremžar
1P
• Dvigovanje otroka in varovanje samega sebe - Katja Špik
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Stanka Gruden
1P
• Hospitalizacija v razvojnem oddelku - Marija Volk, Katja Čater, Zinka Hlebec
3H
• Predstavitev in dejavnost mobilne službe - Isabelle Morel Bera, Andreja Vouk
2P
Št. izpeljav : 5
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.9.2006
18.10.2006 - 20.10.2006
Kamink, Ljubljana
1.9.2006
29.11.2006 - 1.12.2006
Kamink, Ljubljana
1.9.2006
24.1.2007 - 26.1.2007
Kamnik, Ljubljana
1.9.2006
21.3.2007 - 23.3.2007
Maribor
1.9.2006
18.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
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PRP / 04. Predšolska vzgoja / 06. Razvoj in učenje predšolskega otroka in izvajanje Kurikula za vrtce

Razvoj in učenje predšolskega otroka in izvajanje Kurikula za vrtce
Vrtec Kolezija , Rezijanska 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Št. izvajalca: 04006
Št. točk: 1
Koordinator: Stanka Gruden; 01 420 4602, 01 420 4633, fax: 01 420 4639; stanka.gruden@gmail.com
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: Kdor je končal višješolski ali univerzitetni študijski program iz defektologije.
Cilji: Seznaniti defektologe ( specialne in rehabilitacijske pedagoge) z razvojem in učenjem predšolskega otroka in izvajanjem
Kurikuluma za vrtce.
Predavatelji in teme:
• Seznanitev z metodami učenja predšolskega otroka - Jelka Fijavž
3 P,D
• Seznanitev z načeli kurikuluma za vrtce - Bogdana Žgur
1P
• Seznanitev z zakonitostmi tipičnega razvoja otroka in otroka z odstopanji v razvoju glede na motnjo - Tanja
3 P,D
Gostinčar Smole
• Prilagajanje področij Kurikuluma: gibanje, matematika, družba, narava, umetnost, jezik - Andreja Šimnic Jaklič
7 P,D
• Evalvacija-ocena dela - Bogdana Žgur
2 P,D
Obveznosti: Udeleženci opravijo seminar z izdelano seminarsko nalogo po dogovoru z izvajalkami programa.
Pogoji: Ustrezna izobrazba za izvajanje prilagojenega programa.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
10.11.2006 - 11.11.2006
Vrtec Kolezija, Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 SIT
Opombe: Prednost pri prijavi na seminar bodo imeli udeleženci, ki že delajo v prilagojenem programu v vrtcu.
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PRP / 09. Ostali programi / 01. Program za pripravnike

UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO SŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 2
Koordinator: Alenka Vitman; (01) 3005-162; alenka.vitman@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 - mag. Tanja Bezić
• Šolski zakoni in pravilniki - mag. Irena Bahovec
6P
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
1.12.2006 - 15.3.2007
Ljubljana
30.11.2006
1.1.2007 - 15.4.2007
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 / 09. 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: 23
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
Ljubljana
15.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
Maribor
15.4.2007
5.5.2007 - 31.5.2007
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 / 09. Ostali programi / 01. Program za pripravnike
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UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
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
• 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
6.11.2006
20.11.2006 - 16.2.2007
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 – posodobitveni programi
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
27.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
Ljubljana
27.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
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
8.11.2006
25.11.2006 - 25.11.2006
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
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
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Št. točk: 0,5
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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
• 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
20.12.2006
12.1.2007 - 13.1.2007
Ljubljana
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
30.12.2006
20.1.2007 - 30.1.2007
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: mag. Magdalena Novak; 03 490 79 32; 03 42 60 940; magdalena.novak@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 - Magdalena Novak, Berta Kogoj
8D
Obveznosti: Udeleženci prinesejo na izobraževanje učni načrt in učbeniški komplet, ki ga uporabljajo za poučevanje v drugem
triletju.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
19.3.2007
19.4.2007 - 21.4.2007
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.638,01 SIT
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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)

Preverjanje in ocenjevanje govora pri pouku angleščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
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 - Majda Lukan, Berta Kogoj
4P
• Instrumentariji - naloge, kriteriji; značilnosti - Majda Lukan, Berta Kogoj
4D
• Ocenjevanje, osnove standardizacije ocenjevalcev - Berta Kogoj, Majda Lukan
4D
• Okoliščine ocenjevanja govora - Majda Lukan, Berta Kogoj
4 P,R
Obveznosti: Priprava nalog in opisnih kriterijev
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2007
23.8.2007 - 24.8.2007
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: 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 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 - Berta Kogoj, Vineta Eržen
4 P,D
• Poučevanje jezikovnih zmožnosti in znanj z upoštevanjem zahtevnosti - Berta Kogoj, Magdalena Novak
8D
• Individualne posebnosti učencev - Berta Kogoj
2P
• Učna gradiva - Berta Kogoj, Magdalena Novak
2D
Obveznosti: Priprava dejavnosti različnih zahtevnosti
Pogoji: Učitelji angleščine v OŠ
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2007
21.8.2007 - 22.8.2007
Šmarješke Toplice
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.618,48 SIT
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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 016, 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, Luka Praprotnik
12 P,D
• 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.3.2007
1.4.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.878,14 SIT
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
30.9.2006
10.11.2006 - 20.11.2006
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: 4
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 - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
1D
• 2Uporaba različnih določevalnih ključev - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
1D
• Habitatni tipi - Andrej Seliškar
1P
• Indikatorske rastline v različnih ekosistemih - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
1D
• Metode terenskega dela - Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik
12 TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.4.2007
15.5.2007 - 31.5.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.130,47 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
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ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
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
1R
Vičar
• 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) - Majda Kamenšek Gajšek, Minka Vičar
5 ED,R
Pogoji: Udeleženci poskrbijo za primerno obutev in obleko za terensko delo.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.9.2006
23.10.2006 - 28.10.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.121,27 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: 6
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
30.4.2007
15.5.2007 - 31.5.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.712,90 SIT
Opombe: udeleženci/-ke poskrbijo za primerno obutev in obleko za terensko delo.
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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
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Vlasta Hus; 02 2293600, 02 2518180; vlasta.hus@uni-mb.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 20
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
6P
• Vsebine iz zgodovine pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Dragan Potočnik
4P
• Načrtovanje pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Milena Ivanuš Grmek
6P
• Sodobne oblike in metode dela pri predmetu družba v 4. in 5. razredu - Vlasta Hus
8D
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2007
10.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
10.2.2007
16.3.2007 - 23.3.2007
Celje
10.3.2007
16.4.2007 - 23.4.2007
Murska Sobota
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.125,48 SIT
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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: 7
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
24.11.2006
23.3.2007 - 24.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.096,13 SIT
Opombe: Prijavnice za seminar pošiljajte koordinatorju seminarja na naslov: ZRSŠ, OE Ljubljana, Parmova 33, 1000 Ljubljana
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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: 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:
• Biološki senzorji - Andrej Likar
2P
• Team iz zgodovine fizike - Janez Strnad
2P
• 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, Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič, Dušan Ponikvar
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
29.9.2006
2.10.2006 - 27.4.2007
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: 8
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
15.1.2007
10.2.2007 - 10.5.2007
Ljubljana
15.1.2007
10.2.2007 - 10.5.2007
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
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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
20.9.2006
2.10.2006 - 30.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.133,03 SIT

122

PSD – posodobitveni programi

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.
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
30.8.2006
15.9.2006 - 16.9.2006
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
1.3.2007
10.4.2007 - 25.4.2007
Maribor
1.4.2007
10.5.2007 - 25.5.2007
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: 9
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Igor Lipovšek; 01-2363138; igor.lipovsek@zrss.si
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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
8.12.2006
18.1.2007 - 20.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.265,50 SIT
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: 10
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.10.2006
18.11.2006 - 25.11.2006
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)

Simulacije in eksperimenti pri pouku geografije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
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
22.12.2006
13.4.2007 - 14.4.2007
Ljubljana
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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: 12
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
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
2P
• -nadgrajevanje in poglabljanje metod dela na terenu (fizična geografija) - Stojan Berlič
7 TD
• -nadgrajevanje in poglabljanje metod dela na terenu (družbena geografija) - Danijel Lilek
7 TD
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.5.2007
1.6.2007 - 2.6.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.375,00 SIT
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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
20.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
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 016, 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2006
21.1.2007 - 31.3.2007
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
1.11.2006
18.11.2006 - 25.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.149,38 SIT
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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: 13
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
25.9.2006
6.10.2006 - 7.10.2006
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: 14
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Marija Lesjak Reichenberg; T 01 3005 172; F 01 3005 199; 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
5.4.2007
10.5.2007 - 11.5.2007
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: 15
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
Pogoji: vodenje zbora
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
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25.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.891,97 SIT
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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: 16
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 - Majda Gjerek, Irena Simčič, Anica Nerad,
8D
Petra Orešič
• Predstavitve udeležencev z evalvacijo - Petra Orešič, Irena Simčič, Anica Nerad, Majda Gjerek
4D
Obveznosti: Prisotnost na predavanjih, vajah in delavnicah. Udeleženci morajo za pridobitev točk izdelati seminarsko nalogo
na osnovi zahtevane dispozicije.
Št. izpeljav : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
28.2.2007
2.4.2007 - 31.5.2007
LJUBLJANA
28.2.2007
2.4.2007 - 31.5.2007
MARIBOR
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.910,06 SIT
Opombe: Obvezna in priporočena literatura bo podana na seminarju.
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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: 2
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
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
27.10.2006
10.11.2006 - 25.5.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.242,07 SIT
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: 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, 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
27.10.2006
10.11.2006 - 25.5.2007
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
1.3.2007
10.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.843,75 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika
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Št. točk: 1
Št. udeležencev: 15

4P
6D
6 ED
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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
1.2.2007
10.3.2007 - 20.3.2007
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
1.4.2007
10.5.2007 - 20.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.843,75 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Delo s podatki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
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 - Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič
8 P,D
Obveznosti: rešitev informacijskega problema
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
22.12.2006
19.2.2007 - 23.3.2007
Ljubljana
22.12.2006
19.3.2007 - 23.4.2007
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.
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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) - Anja
8 P,D
Zorman, Nives Zudič Antonič
• Metodologija spremljanja razvoja zmožnosti pripovedovanja - Anja Zorman, Nives Zudič Antonič
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
10.11.2006
17.11.2006 - 2.12.2006
Koper
9.3.2007
16.3.2007 - 31.3.2007
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
Cilji: seznaniti z novimi spoznanji stroke na jezikoslovnem, književnem in specialnodidaktičnem področju
Predavatelji in teme:
• Jezikovna analiza literarnega besedila v razredu - Tjaša Miklič
4 P,D
• Uporabnost prevajanja pri poučevanju tujega jezika - Martina Ožbot
2 P,D
• Medkulturne vsebine - Jana Kenda
2 P,D
• Poučevanje in urjenje slovnice - Darja Mertelj
2 P,D
• Starejša italijanska književnost - Irena Prosenc
2 P,D
• Novejša italijanska književnost - Tea Štoka
2 P,D
• Nekateri vidiki rabe člena - Vasilka Stanovnik
2 P,D
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
21.2.2007
9.3.2007 - 10.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.636,19 SIT
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: 18
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:
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• Predstavitev novega učbenika - Nives Zudič Antonič
• Preverjanje in ocenjevanje izbirnega predmeta - Docent Filozofske fakultete
• Razvijanje motivacaije za učenje italijanščine s pomočjo sodobnih učnih prijemov - Docent Filozofske fakultete,
Ljubljana
Obveznosti: Učitelji preučijo novi učbenik Rete junior, avtor: Marco Mezzadri et al.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
9.10.2006
7.1.2007 - 7.5.2007
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.143,71 SIT

2P
4D
2D

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

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: 19
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 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
9.9.2006
14.10.2006 - 29.10.2006
Portorož
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.937,75 SIT

133

PSD – posodobitveni programi

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

APLIKATIVNA KEMIJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
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, Andreja Bacnik, laborant
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 - Sašo Šuštar, Franci Lipovšek, laborant
2D
• Sanacija starih bremen in intervencije na terenu ob ekoloških nesrečah - laborant, Franci Lipovšek, Sašo Šuštar ,
3 P,D
Franci Lipovšek, Sašo Šuštar
• Povezovanje vsebin z UN in strategije uvajanja v pouk kemije - Andreja Bačnik, Franci Lipovšek, Sašo Šuštar,
1D
laborant
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
23.1.2007
13.3.2007 - 14.3.2007
Ljubljana
23.1.2007
22.3.2007 - 23.3.2007
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: 21
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 - dr. Dušan Krnel, dr.
8P
Branko Družina, Andrej Perc, mag. Renata Bregar, univ.dipl.ing
• Eksperimentalno določanje ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti tal, zraka in vode - mag. Andreja
8 TD
Bačnik, mag. Mariza Skvarč, Anita Poberžnik, Zdenka Keuc, Martina Tratnjak
• Načrtovanje terenskega dela - mag. Mariza Skvarč, mag. Andreja Bačnik, Zdenka Keuc, Anita Poberžnik
6D
• Primerjava eksperimentalno pridobljenih podatkov z uradnimi analizami - mag. Mojca Bole, , Andrej Perc
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.11.2006
24.5.2007 - 26.5.2007
Nazarje- Hotel Burger Veniše
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

SODOBNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
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
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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.
- prof. dr. Metka Vrtačnik, dr. Vesna Ferk, Iztok Devetak, mag. Mariza Skvarč, mag. Andreja Bačnik, Zdenka Keuc, 11 D,ED
Anita Poberžnik, Jana Isoski
• 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
30.10.2006
30.11.2006 - 1.12.2006
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.
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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
21.2.2007
9.3.2007 - 10.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.189,97 SIT

136

PSD – posodobitveni programi

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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. 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 - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• Vključevanje izkušnje arhitekturnega prostora in likovno teoretična znanja v načrtovanje in realizacijo likovnih
3 P,D
nalog pri likovnem snovanju - dr. 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
15.2.2007
1.3.2007 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.527,40 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. 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 - dr. Beatriz
2 P,D
Tomšič Čerkez
• Modeli predstavitve in posebnosti realizacije likovnih nalog - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
2 P,D

137

PSD – posodobitveni programi

• Pojmovanja slikarskega prostora in vsebine učnega načrta za likovno vzgojo: slikarska definicija prostora 2P
Tomaž 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
2P
Jesih
• 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.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.3.2007
1.4.2007 - 31.5.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 19.892,61 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. 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 - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• Učna sredstva in pojmovanje prostora: abstraktni prostor kot orodje za opisovanje drugih prostorov - dr. Beatriz
3 P,D
Tomšič Čerkez
• Načrtovanje učnih sredstev in prostor - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
2D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.088,90 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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. 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.
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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 - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• Abstraktni prostor kot orodje za opisovanje drugih prostorov - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
3 P,D
• Metodologija načrtovanja (vizualno-prostorskih) učnih sredstev za različne predmete - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
3 P,D
Obveznosti: Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
1.12.2006 - 31.12.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.471,12 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)

SODOBNO POJMOVANJE PROSTORA IN IZRAZNI MEDIJI V PEDAGOŠKI PRAKSI
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. 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 - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
1P
• Definicija arhitekture med virtualnim in realnim - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
2 P,D
• Virtualno-realno in načrtovanje likovnih nalog - dr. 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
2 P,D
pripravljalne 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.3.2007
1.4.2007 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.189,04 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)

Načrtovanje in izvajanje likovne vzgoje v prvem triletju devetletne OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
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
1.11.2006
1.12.2006 - 9.12.2006
Celje oz. približano prijavljenim
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: 24
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
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
1.9.2006
1.11.2006 - 1.12.2006
Koper
1.9.2006
1.2.2007 - 1.3.2007
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.673,22 SIT
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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: 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 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
27.10.2006
10.11.2006 - 25.5.2007
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: 5
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
po razumevanju in katerega cilj je kritična ustvarjalnost.
Predavatelji in teme:
• Matematika med intuicijo in abstrakcijo. Razni naslovi - Peter Šemrl, Damjan Kobal
8 P,D
• Matematika, razmišljanje in vzgoja skozi didaktične primere - Peter Šemrl, Damjan Kobal
8 P,D
• Motivacija in frustracija skozi dinamiko učenja (matematike) - Damjan Kobal, Marja Strojin
6 P,D
• Filozofija narave. Disciplina razuma, lepota razmerij in oblik - Igor Škamperle
2P
Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih in v diskusijah
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
22.9.2006 - 26.1.2007
Ljubljana
15.9.2006
29.9.2006 - 2.2.2007
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
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: 6
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
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• 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
27.10.2006
10.11.2006 - 25.5.2007
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, Irena Kosi, Helena Bezgovšek
14 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2007
10.2.2007 - 25.2.2007
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 - Helena Bezgovšek, Alenka Lipovec
8 P,D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2007
9.3.2007 - 20.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.931,89 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika in strokovno računstvo

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
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Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
1.3.2007
9.4.2007 - 20.4.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.964,51 SIT

Kraj izvedbe
Maribor

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: 25
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 - Vesna Vršič
1P
• Problemski pristop pri pouku matematike - Vesna Vršič, 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
30.9.2006
20.10.2006 - 30.11.2006
Zreče
30.9.2006
20.3.2007 - 20.4.2007
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.045,93 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

Poučevanje matematike v srednjih poklicnih šolah
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
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
15.9.2006
28.9.2006 - 30.9.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.764,20 SIT
Opombe: /
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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
4.10.2006
20.10.2006 - 21.10.2006
Ljubljana
17.1.2007
2.2.2007 - 3.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.697,83 SIT
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
8.11.2006
24.11.2006 - 25.11.2006
Ljubljana
14.2.2007
2.3.2007 - 3.3.2007
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
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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
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
• Sugestopedija v dejavnostno usmerjenem pouku nemščine - Rupprecht S. Baur
4D
• Novi načini pri pouku slovnice - Wilfried Krenn
4 P,D
• Slovnica v učbenikih nemščine - Ana Marija Muster
2D
Obveznosti: aktivna udeležba
Pogoji: učiteljice in učitelji nemščine v osnovnih in srednjih šolah
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.3.2007
30.3.2007 - 31.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.567,79 SIT
Opombe: gradivo bodo udeleženci dobili na seminarju
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
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• Psiholingvistični vidiki jezikovne kopeli - Brigita Kacjan
• Didaktične posebnosti: Izdelava modula jezikovne kopeli - Brigita Kacjan, Saša Jazbec
• Preizkus/predstavitev modula - Alja Lipavic Oštir, Saša Jazbec, Brigita Kacjan
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.1.2007
16.2.2007 - 23.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.622,95 SIT

1P
5D
2D

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
1.3.2007
10.4.2007 - 20.4.2007
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: 27
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 - Nada Holc
4D
• Primeri dobre prakse - Stanka Emeršič
4P
• Mediji pri pouku nemščine v osnovni šoli - Brigita Lovenjak
4D
• Učno-ciljno načrtovanje in ocenjevanje v heterogenih skupinah - Nada Holc
4D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
23.3.2007 - 24.3.2007
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.149,54 SIT
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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: 28
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
10.2.2007
21.3.2007 - 22.3.2007
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: 29
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
15.9.2006
22.10.2006 - 23.10.2006
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.622,80 SIT
Opombe: -
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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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
Koper
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)

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
18.10.2006
4.11.2006 - 4.11.2006
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
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• Najmlajša slovenska poezija - Irena Novak Popov
• Poimenovanje zadrege kratke proze - Alenka Žbogar
• Spolna identiteta in sodobni slovenski roman - Alojzija Zupan Sosič
• Matjaž Zupančič in sodobna slovenska dramatika - Mateja Pezdirc Bartol
Obveznosti: aktivna udeležba; Naslovi morebitnih seminarskih nalog bodo javljeni na seminarju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
17.1.2007
3.2.2007 - 10.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.702,48 SIT
Opombe: Zaradi oblik dela v majhnih skupinah je predvidena skupina z 20 udeleženci.

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

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 - Mojca Stritar, Katja Dragar
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
15.2.2007
9.3.2007 - 10.3.2007
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
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
18.10.2006
3.11.2006 - 2.12.2006
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)
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Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 15
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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
18.10.2006
4.11.2006 - 25.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 26.850,43 SIT

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
28.2.2007
17.3.2007 - 17.3.2007
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.2.2007
23.3.2007 - 30.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.377,60 SIT
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
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so namenjeni spodbujanju branja; opredeliti primerno leposlovno literarno delo glede na starost otrok od 6-8 let.
Predavatelji in teme:
• Književna vzgoja - Dragica Haramija
• Knjižna vzgoja - Dragica Haramija
• Knjižnična vzgoja - Zdenka Gajser, Maja Logar
• Knjižnica in otrok - Zdenka Gajser, Maja Logar
• Bibliopedagoške ure - Dragica Haramija, Lidija Klemenčič
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.3.2007
6.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.382,63 SIT

2P
2P
4P
4D
4D

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
1.2.2007
1.3.2007 - 20.3.2007
Maribor
10.3.2007
6.4.2007 - 25.4.2007
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.4.2007
5.5.2007 - 25.5.2007
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
Št. programa: 17
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Metka Kordigel; 02 229 37 83, 02 251 81 80; metka.kordigel@uni-mb.si
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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
6 P,D
Ropič
• 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2007
10.3.2007 - 30.3.2007
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)

Gledališče - igralec - predstava
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
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 - Jožef Ropoša
2P
• Ogled in analiza predstave - Ira Ratej, Branka Bezeljak Glazer
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
15.10.2006
2.11.2006 - 3.11.2006
Ljubljana
28.2.2007
15.3.2007 - 16.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.243,46 SIT
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: 31
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Sonja Zajc; 03 490 79 36; faks: 0 3 42 60 940; sonja.zajc@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 - Sonja Zajc
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
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• Motivacija in poglabljanje doživetja pri obravnavi umetnostnih besedil - Sonja Zajc
2D
• Okrogla miza: Izkušnje iz razreda z obravnavo umetnostnih in neumetnostnih besedil - Darinka Kos, Sonja Zajc
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
7.9.2006
9.10.2006 - 10.11.2006
Ljubljana
7.1.2007
3.2.2007 - 5.3.2007
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.213,11 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.
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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
18.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.288,40 SIT
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: 32
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
9.10.2006
10.11.2006 - 16.12.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.564,94 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: 33
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Tanja Popit; 01 2363 144; tanja.popit@zrss.si
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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
9.10.2006
2.3.2007 - 31.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.156,93 SIT
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 25. Spoznavanje okolja

SPOZNAVANJE OKOLJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2006
1.11.2006 - 28.2.2007
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
1.12.2006
15.1.2007 - 30.1.2007
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: 34
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 - Irena Vodopivec, Metoda Kolar, Metoda Kolar, Irena Vodopivec, Metoda
16
Kolar, Dragica Cvetrežnik, Helena Stare
P,D,TD,R
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.9.2006
6.10.2006 - 7.10.2006
Strunjan
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.028,11 SIT
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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: 35
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.10.2006
17.11.2006 - 17.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.859,57 SIT
Opombe: Literatura: učni načrt za španščino kot izbirni predmet v devetletki, potrjeni učbeniki
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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 - Stanislav Pinter, Borut Pistotnik
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
13.11.2006
23.11.2006 - 25.11.2006
Ljubljana
15.11.2006
1.12.2006 - 3.12.2006
Ljubljana
2.1.2007
11.1.2007 - 13.1.2007
Ljubljana
29.1.2007
8.2.2007 - 10.2.2007
Ljubljana
26.2.2007
9.3.2007 - 11.3.2007
Celje
21.5.2007
31.5.2007 - 2.6.2007
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
• Samopodoba kot filter samozaznavanja - Robert Masten
4P
• Merjenje motivacije - Jana Mahnič
2D
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2007
29.1.2007 - 31.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 20.384,74 SIT
Opombe: 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
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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
14.5.2007
28.5.2007 - 30.5.2007
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
21.5.2007
4.6.2007 - 6.6.2007
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
• Načrtovanje in priprava elementarnih iger; Didaktično-metodični postopki ter organizacija elementarnih iger pri
8D
pouku - Črtomir Matejek
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• Didaktični pripomočki za elementarne igre - Črtomir Matejek
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
10.2.2007
10.3.2007 - 20.3.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.979,46 SIT

6D
Kraj izvedbe
Maribor

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: 36
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
2,50 D
naloge. - Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
• Vaje in naloge za spodbujanje medsebojnega sodelovanja članov skupine pri iskanju rešitev gibalnega
2D
problema. - Breda Lorenci, Nives Markun Puhan
Obveznosti: Športna oprema
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
16.10.2006
11.11.2006 - 11.11.2006
Koper
9.2.2007
3.3.2007 - 3.3.2007
Murska Sobota
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
4.10.2006
20.10.2006 - 12.11.2006
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
4.10.2006
20.10.2006 - 1.12.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.414,81 SIT
Opombe: zaželene so izkušnje pri izvajanju pouka v osnovnih šolah
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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
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
3.1.2007
19.1.2007 - 9.2.2007
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: 37
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
27.3.2007
27.3.2007 - 27.5.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.208,35 SIT
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02. Medpredmetna kurikularna področja
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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: 38
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
21.3.2007
20.4.2007 - 21.4.2007
Zreče
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

ŠPORTNA VZGOJA IN ZDRAVJE V RAZREDU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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
15.12.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
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: 39
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
30.10.2006
20.11.2006 - 21.11.2006
Ljubljana
15.12.2006
15.2.2007 - 16.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.794,77 SIT
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja / 03. Zdravstvena vzgoja

Spolna vzgoja Jaz sem jaz in ti si ti
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Fani Čeh; 01 24 11 962 ; fax.: 01 24 11 968; fani.ceh@zrss.si
Št. ur: 8 (strnjeno)
Ciljna skupina: Učitelji in svetovalni delavci Osnovnih in Srednjih šol
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Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
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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
20.10.2006
15.11.2006 - 15.11.2006
Ljubljana
20.12.2006
15.3.2007 - 15.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.389,35 SIT
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: 41
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
30.9.2006
15.11.2006 - 15.11.2006
Ljubljana
10.1.2007
25.2.2007 - 25.2.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.925,12 SIT
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03. Strokovnoteoretični predmeti v strokovnih
gimnazijah
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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: 42
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
10.9.2006
30.9.2006 - 30.9.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.382,88 SIT
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04. Sredjne poklicno in strokovno izonraževanje
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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: 1
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 - Marko Cotič, Karin Starc
1D
Obveznosti: Obvezna oprema je delovna halja zaradi upoštevanja HACCP sistema pri delu v kuhinji.
Pogoji:
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.986,16 SIT
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: 2
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
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
Ljubljana
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: 3
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
2D
Drešček
• B. Delavnica : Finančno - računovodski sektor - mag. Tatjana Dolinšek, Irena Naraks
6D
• C. Mednarodni plačilni promet, carine in zunanja trgovina - Mateja Kapitler
2D
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• D. Turizem : poslovanje v učnem podjetju - Janez Turnšek
• E. Uporaba računalniških programov v učnem podjetju - Srečko Robek
Obveznosti:
Pogoji:
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.461,98 SIT
Opombe:

2D
4D

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: 4
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
6.11.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
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
Št. programa: 5
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
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
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
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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.
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.427,58 SIT
Opombe: predavavanje in obravnava študijskih primerov udeležencev: 18 ur samostojno delo - obravnava primera iz prakse: 6
ur
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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: 6
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.10.2006
6.11.2006 - 20.4.2007
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

Akademija za upravljanje z računalniškimi omrežji II
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:
• 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.10.2006
6.11.2006 - 26.4.2007
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
173

PSD – posodobitveni programi

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof.; (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 - 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
1D
signali. - 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. - Savo Leonardis
• Matematični računalniški programi kot orodje za simulacije digitalne obdelave: seznanjanje s programom
1D
MathCad, zapisi signalov, preprosta obdelava, grafično predstavljanje, pisanje komentarjev, pretvarjanje vzorčenih
signalov v akustični signal, zapisi v pomnilnik... - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Vzorčeni signali v frekvenčnem prostoru: primeri uporabe Fourierjeve transformacije na vzorčenih signalih,
praktični vidiki izbire frekvence vzorčenja in števila točk na frekvenčni spekter signala. - Slavko Kocijančič, Gregor
1D
Tarman
• Računalniške simulacije: Generacija signalov na računalniku, nadvzorčenje, kritično vzorčenje in podvzorčenje,
1D
spekter analognega in vzorčenega signala. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Detekcija jakosti signalov s srednjo, temensko in efektivno napetostjo (odvisno od narave signalov), določitev
1D
jakosti na osnovi diskretnega Fourierjevega transforma - DFT. Povečevanje resolucije transforma in oknjenje
nizov pred obdelavo z DFT. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Pretvorba digitalnih signalov v analogne - DA: praktični primeri uporabe DA pretvornika, primeri eksperimentov s
2D
kombinacijo AD in DA pretvornika. - Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Zahteve za sito pred AD pretvornikom, prevzorčenje vhodnega signala in izvajanje dela filtriranja v digitalni
obdelavi, resolucija kvantizatorja in kvantizacijski šum, spekter kvantizacijskega šuma v odvisnosti od narave
1D
signala in dinamika kvantizatorja. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Računalniška simulacija rekonstrukcije digitalno analogne pretvorbe: rekonstrukcijski impulzi in DA pretvornik,
1D
sito na izhodu DA pretvornika, povečevanje vzorčne frekvence pred DA pretvornikom - interpolacija za zmanjšanje
zahtev za sito po DA pretvorniku. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Analiza analognih sit v računalniško podprtem laboratoriju: uporaba AD in DA pretvornika pri analizi delovanja
1D
sit. - 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. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Direktna in inverzna Fourierjeva transformacija kot digitalno sito: praktičen primer filtriranja akustičnih signalov. 1D
Slavko Kocijančič, Gregor Tarman
• Računalniške simulacije digitalnih sit tipa IIR: rekurzivno sito prvega reda; splošno načrtovanje za FIR in IIR ter
1D
zgled merjenja zvočne jakosti v soglasju z različnimi predpisi. - Savo Leonardis, Janez Jamšek
• Računalniške simulacije generacije harmoničnih signalov na osnovi digitalnih resonatorjev in tabel. - dr. Savo
1D
Leonardis, Janez Jamšek
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju.
Pogoji: Učitelj(ica)/profesor(ica) predmeta s področja naravoslovnih ali strokovno-tehniških predmetov.
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.11.2006
1.12.2006 - 31.12.2006
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 25.403,85 SIT

174

PSD – posodobitveni programi

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: 8
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
29.9.2006
2.10.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.175,72 SIT
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Št. udeležencev: 24

3D
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3D
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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: 9
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
Pogoji: osnovne spretnosti uporabe računalnika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.961,55 SIT
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: 10
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 - Igor Kastelic, Marlenka Žolnir Petrič
4D
Obveznosti: seminarska naloga
Pogoji: uporaba računalnika
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.923,10 SIT
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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: 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 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
16.10.2006
2.11.2006 - 30.11.2006
Ptuj
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.404,50 SIT
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: 2
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
16.10.2006
2.11.2006 - 30.11.2006
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.662,56 SIT
Opombe: gradivo bo posredovano na predavanjih v obliki CD- ja
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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: 11
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. Silvo Lah, mag. Božidar Huč
4D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 30.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.541,37 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: 12
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 29.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.586,48 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: 20
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
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• Označevanje železovih litin po SIST EN 1560 - Nenad Gubeljak
• Označevanje neželeznih kovin - Srečko Glodež
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
1.3.2007
10.4.2007 - 20.4.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.507,23 SIT

2P
1P
Kraj izvedbe
Maribor

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
Št. programa: 21
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2007
10.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
1.4.2007
5.5.2007 - 20.5.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.521,70 SIT
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1P
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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: 13
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 - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert Oppeneder
2D
• Priprava čokoladnih modelirnih osnov - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert Oppeneder
2D
• Profesionalne delovne tehnike pri obdelavi čokolade - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert
2D
Oppeneder
• Profesionalni delovni in učni pripomočki za obdelavo čokoladnih mas - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik,
2D
Robert Oppeneder
• Načrtovanje modeliranja figur in dekoracij iz čokolade - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert
2D
Oppeneder
• Oblikovanje čokoladnih motivov - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert Oppeneder
12 D
• Izdelava izložbe čokoladnih motivov - Blanka Vombergar, Darinka Gostenčnik, Robert Oppeneder
2D
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
29.9.2006
2.10.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 0,5
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof.; (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
dr. 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, dr. Janez Jamšek
• Obdelava merskih podatkov: regresija, Fourierjeva transformacija, izvoz merskih podatkov v elektronske
1D
preglednice (Excel). - dr. Slavko Kocijančič, dr. Janez Jamšek
• Pregled opreme za računalniško podprt laboratorij: vmesniki (Vernier, eProLab), elektronski merilniki,
1D
programska oprema. - dr. Slavko Kocijančič, dr. Janez Jamšek
• Primeri računalniško podprtih eksperimentov za posamezna strokovna področja - delo po področjih: kemija,
zdravstvo, farmacija, živilstvo, gostinstvo, kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo... - mag. Marjanca Šteblaj, mag.
3D
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
20.12.2006
12.1.2007 - 12.1.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.119,30 SIT
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PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 01. Diferenciacija pouka

Učna diferenciacija pri SLOVENŠČINI v 3. triletju OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
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
30.9.2006
1.11.2006 - 1.12.2006
Bled
30.9.2006
1.11.2006 - 1.12.2006
Zreče
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.916,36 SIT
Opombe: Učni načrt Slovenščina; Strmčnik, F., 1993, Učna diferenciacija in individualizacija v naši OŠ
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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: 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: 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
30.9.2006
12.10.2006 - 13.10.2006
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 016, 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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2006
1.12.2006 - 30.12.2006
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 016, 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
8D
(izbirno), družbe (izbirno) - dr. Milena Mileva Blažić, dr. Tatjana Hodnik-Čadež, dr. Dušan Krnel, dr. Darja SkribeDimec, dr. Maja Umek, mag. Irena Hergan
• SKLOP B: Didaktične novosti pri poučevanju angleščine (izbirno), likovne vzgoje (izbirno), športne vzgoje
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(izbirno), glasbene vzgoje (izbirno) - dr. Breda Kroflič, dr. Tonka Tacol, mag. Soča Fidler, dr. Mateja Dagarin
Fojkar, dr. Vesna Štemberger
Obveznosti: Udeležba na uvodnem predavanju in dveh delavnicah.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.1.2007
1.2.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.945,82 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 016, 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;
12 D
dramske improvizacije in izrazna sredstva gledališča; igralec in lutka na odru... - red.prof. Edvard Majaron, mag.
Helena Korošec
Obveznosti: Izvedba ure v razredu po opravljenem seminarju.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.12.2006
1.5.2007 - 31.5.2007
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
20.9.2006
7.10.2006 - 7.10.2006
Ljubljana
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
Koordinator: Mihaela Hojker; 01 241 1049, 01 241 1047; mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
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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 - Zdenka Vidmar, Mira Sevšek
3 P,D
• Nastopi - uporaba metod sodelovalnega učenja po lastni izbiri - Cirila Peklaj, Mira Sevšek, Zdenka Vidmar
2N
• Učenje sodelovalnih veščin - Cirila Peklaj
3 P,D
• Strukture pri sodelovalnem učenju - Cirila Peklaj, Zdenka Vidmar, Mira Sevšek
8 P,D
Obveznosti: Seminar se zaključi z izvedbo nastopa, pri katerem učitelj oz. učiteljica uporabi metode sodelovalnega učenja po
lastni izbiri.
Pogoji: učitelji in učiteljice razredne in predmetne stopnje v osnovni šoli
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.11.2006
18.11.2006 - 13.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.432,36 SIT
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: 44
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.9.2006
2.12.2006 - 20.12.2006
Maribor
30.9.2006
20.1.2007 - 28.1.2007
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: 45
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
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Št. izpeljav : 2

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
30.11.2006
15.12.2006 - 16.12.2006
30.11.2006
16.3.2007 - 17.3.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.471,84 SIT
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Kraj izvedbe
Hotel Kompas, Bled
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
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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: 14
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 - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Načini iskanja idej, literature in podatkov, načini in uporaba različnih tehnik - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Zbiranje in obdelava podatkov - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Preverjanje hipotez, ciljev in metod dela - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Pisanje projektne naloge s pomočjo urejevalnika besedila - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Predstavitev projektne naloge - Nežka Bajt, Mojca Gorjan
3D
• Povezovanje znanja in odprti kurikul - Helena Žnidarič, Jelka Čop
5D
Št. izpeljav : 4
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 29.3.2007
Ljubljana
29.9.2006
2.10.2006 - 29.3.2007
Ljubljana
29.9.2006
2.10.2006 - 29.3.2007
Ljubljana
29.9.2006
2.10.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 35.137,05 SIT

187

PSD – posodobitveni programi

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

MODELI PROJEKTNEGA UČENJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof.; (01)5892-221; fax: (01)5347-997; slavko.kocijancic@guest.arnes.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 - dr. Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Sodobni inženirski praktikum - idejna zasnova, makro in mikro priprava, izvedba projekta s poudarkom na
8 P,D
varnem delu in evalvacija s pomočjo multimedijske tehnologije - dr. Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• TV-trening - predstavitev projektnih nalog - dr. Janez Jamšek, Stanislav Avsec
8D
Obveznosti: Predstavitev projektnega dela na TV-treningu.
Pogoji: Gl. ciljno skupino
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
31.10.2006
1.11.2006 - 31.3.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 35.641,32 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: 46
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, Nives Markun Puhan, Sandra Mršnik, Vladimir
Milekšič
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2006
9.11.2006 - 11.11.2006
Debeli Rtič
15.10.2006
17.5.2007 - 19.5.2007
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

188

PSD – posodobitveni programi

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

Usposabljanje članov izpitnih odborov mojstrskih izpitov
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
29.9.2006
2.10.2006 - 26.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.088,93 SIT
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA V NARAVOSLOVJU
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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
4P
Dimec
• 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
15.12.2006
1.3.2007 - 31.3.2007
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 016, 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
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• Pristopi pri merjenju matematičnega znanja - dr. Zlatan Magajna
• Oblikovane opisne in številske ocene matematičnega znanja - dr. Amalija Žakelj
• Preverjanje in ocenjevanje s pisnimi preskusi - dr. Zlatan Magajna
• Ustno ocenjevanje in preverjanje - dr. Amalija Žakelj
• Preverjanje in ocenjevanje preiskovanj - dr. Zlatan Magajna
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.12.2006
1.1.2007 - 30.4.2007
Zreče ali po dovovoru
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.247,59 SIT

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

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
Št. programa: 22
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
5.1.2007
5.2.2007 - 15.2.2007
Maribor
1.3.2007
5.4.2007 - 15.4.2007
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: 47
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
5.10.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
Debeli rtič
15.2.2007
6.4.2007 - 7.4.2007
Postojna
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
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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 - Nives
8 P,D
Zudič Antonič, Anja Zorman
• Metodologija in tehnike preverjanja znanja prvega, drugega in tujega jezika - Anja Zorman, Nives Zudič Antonič
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
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
3.11.2006
10.11.2006 - 25.11.2006
Koper
6.4.2007
13.4.2007 - 28.4.2007
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.
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06. Predšolska vzgoja
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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: 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: 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
30.9.2006
23.11.2006 - 25.11.2006
Ljubljana
15.1.2006
15.2.2007 - 17.2.2007
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: 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 (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
30.9.2006
19.10.2006 - 21.10.2006
Ljubljana
30.12.2006
26.1.2007 - 28.1.2007
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: 4
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
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pomenu visokih pričakovanj glede sposobnosti za učenje predšolskih otrok.
Predavatelji in teme:
• Vloga vzgojitelja in vloga otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu - Sonja Rutar
• Spremljanje in opazovanje otrokovega učenja kot osnova za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela Damjana Jurman
• Pomen visokih pričakovanj za uspešen razvoj in učenje otrok - Sonja Rutar
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.9.2006
5.10.2006 - 6.10.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.655,70 SIT

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

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

Uvajanje elementov multikulturnosti v kurikulum
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: 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
30.9.2006
8.11.2006 - 11.11.2006
Ljubljana
30.12.2006
14.2.2007 - 16.2.2007
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: 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: 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
30.9.2006
16.11.2006 - 17.11.2006
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: 7
Št. izvajalca: 03004
Št. točk: 1
Koordinator: Irena Kavčič; 01 420 20 20; 01 429 20 25; step.si@siol.net
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
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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
30.9.2006
21.11.2006 - 22.11.2006
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 016, 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
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
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 016, 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
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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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
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 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
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
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 016, 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
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
20.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
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
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• Igre z različnimi sodobnimi in improviziranimi športnimi pripomočki - Mateja Videmšek
• Uresničevanje različnih ciljev na področju "gibanja" s poudarkom na medpodročnem povezovanju - Mateja
Videmšek
• Dejavnosti v naravi - možnosti medpodročnega povezovanja - Damir Karpljuk
• Aerobika za otroke - Gordana Furjan-Mandić
• Ustvarjalne gibalne igre, igre iz različnih kulturnih okolij - Mateja Videmšek
• Plesne igrice, ustvarjanje, sproščanje - Neva Kralj
• Dejavnosti v ritmu - Barbara Stančevič
• Novosti na področju športnih pripomočkov in igral - Mojmir Flisek
• Športne delavnice - Miran Kondrič, Mateja Videmšek
Obveznosti: Pogoji: Ni
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
8.1.2007
15.1.2007 - 17.1.2007
Ljubljana
27.3.2007
13.4.2007 - 15.4.2007
Koper
25.5.2007
4.6.2007 - 6.6.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.916,40 SIT
Opombe: -

2D
3P
2D
2D
2D
2D
2D
2S
4 D,N

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 - Maja Zupančič, Ljubica Marjanovič Umek
• 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 - Maja Zupančič, Ljubica Marjanovič Umek
• 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
1.9.2006
15.9.2006 - 30.6.2007
Ljubljana
1.9.2006
15.9.2006 - 30.6.2007
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: 24 (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
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• Medkulturna vzgoja v vrtcu in šoli - Eva D. Bahovec
2P
• Vrtec, multikulturalizem, drugačnost - Nataša Hrastnik, Majda Hrženjak
2D
• Vloga vzgojiteljice in učiteljice pri upoštevanju otrokove individualnosti ter uveljavljanju možnosti izbre v vrtcu in
3D
novem prvem razredu - Sabina Bauer, Darja Rakovič
• Jezik kot igra - Zalka Drglin
3D
• Bralna kultura v vrtcu - Barbara Hanuš, Irena Matko, Urša Stritar
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
22.12.2006
1.1.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
22.12.2006
1.1.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
22.12.2006
1.1.2007 - 28.2.2007
Ljubljana
10.5.2007
1.6.2007 - 30.6.2007
Ljubljana
10.5.2007
1.6.2007 - 30.6.2007
Ljubljana
10.5.2007
1.6.2007 - 30.6.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 23.726,83 SIT
Opombe: Število ur vsebin presega 24, zaradi možnosti dela v različnih vsebinah.
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Ples in glasba v vrtcu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 48
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
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
31.10.2006
22.2.2007 - 23.2.2007
ZREČE
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.762,48 SIT
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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.unilj.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 - Janez
8 P,D
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 - Janez Završnik, Jožica Bezjak, Uroš Zavodnik
• 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
31.8.2006
1.9.2006 - 1.6.2007
IC Portorož
31.8.2006
1.9.2006 - 1.6.2007
IC Portorož
31.8.2006
1.9.2006 - 1.6.2007
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
17.10.2006
26.10.2006 - 28.10.2006
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
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 osnovna spoznanja o motnjah in težavah v zgodnjem otroštvu, o kliničnih
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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
• Otroška igra - Maksimiljana Tušak
• Identifikacija in klinična slika motenj - Maks Tušak
• Vloga družine pri redukciji ali nastanku primarnih in sekundarnih oblik motenosti - Maks Tušak
• Pomoč pri odstranjanju oz. redukciji motenj: terapevtske oblike dela - Robert Masten
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.11.2006
7.12.2006 - 9.12.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.408,50 SIT
Opombe: -

2P
3D
2P
4P
5D

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: 23
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
5.1.2007
10.2.2007 - 24.2.2007
Maribor
15.3.2007
12.4.2007 - 25.4.2007
Celje
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: 24
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
10.2.2007
9.3.2007 - 23.3.2007
Maribor
5.4.2007
10.5.2007 - 24.5.2007
Celje
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.824,82 SIT
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Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 20

4P
10 P,D
10 P,D
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07. Vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
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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
• Merjenje depresivnosti in suicidalnosti - Maksimiljana Tušak
2D
Obveznosti: Pogoji: Ni.
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
7.5.2007
17.5.2007 - 19.5.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 10.877,63 SIT
Opombe: 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: 49
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
20.10.2006
15.11.2006 - 8.12.2006
Ljubljana
20.10.2006
5.2.2007 - 12.2.2007
Maribor
20.10.2006
7.5.2007 - 14.5.2007
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: 50
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Jožica Gramc; (01) 2363-105; jozica.gramc@zrss.si
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Št. točk: 1,5
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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
30.9.2006
23.11.2006 - 25.11.2006
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.
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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 016, 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.
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.
6 P,D
Tjaša 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
1.3.2007
1.5.2007 - 31.5.2007
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: 51
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 : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.3.2007
19.4.2007 - 21.4.2007
Šmarješke Toplice
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: 52
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
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PSD – posodobitveni programi

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
20.9.2006
10.10.2006 - 30.10.2006
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: 53
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, 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
5.9.2006
23.9.2006 - 26.10.2006
Ljubljana
10.1.2007
10.2.2007 - 10.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.077,05 SIT
Opombe: Literatura: Učni načrt za pouk slovenščine v OŠPP (Ljubljana 2003)
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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: 54
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
30.9.2006
1.4.2007 - 30.4.2007
Rogaška Slatina
Najvišja dovoljena kotizacija: 27.224,18 SIT
Opombe: Učni načrti za naravoslovje v osnovnih ter strokovnih in poklicnih šolah
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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

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 61 70 200 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
Hussu,svetovalka, Iris Kodrič
• Pomagajmo učencem s posebnimi potrebami (gluhim, naglušnim in učencem z govorno jezikovno motnjo), da so
2D
sprejeti in uspešni. - Darja Trobec,svetovalka, Jožica Rupnik,svetnica
• Kako je lahko dober učitelj dober vodja in uspešen sodelavec v razredu z otrokom s posebnimi potrebami - Tanja
2 P,D
Filipčič-Mrak,svetovalka, Mirjana Černetič,svetovalka
• Učenec z govorno jezikovno motnjov osnovni šoli in vloga logopeda - Irma Plevnik,svetovalka, Tanja
2P
Legac,svetovalka
• Oblike in tehnike dela s starši - Ljudmila Likar,svetnica, Sanda Mesič-Jurin
2D
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
8.1.2007
26.1.2007 - 27.1.2007
PORTOROŽ
Najvišja dovoljena kotizacija: 15.456,56 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 61 70 200 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. - Hermina Bavčar,svetnica, Adela Lavrenčič,svetnica, Adela Lavrenič,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. - Hermina Bavčar, Adela Lavrenčič, Adela Lavrenčič
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
13.10.2006
3.11.2006 - 4.11.2006
PORTOROŽ
Najvišja dovoljena kotizacija: 17.833,44 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
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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 61 70 200 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) - Ljudmila Likar, svetnica, Sonja Hrabar, svetnica
• Logoped kot izvajalec dodatne strokovne pomoči v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
1 P,D
pomočjo v šolah. - Irma Plevnik, svetovalka, Tanja Legac, svetnica
• Skupinsko delo z otroki z govorno jezikovno motnjo kot podporni program za ohranjanje in izboljšanje učenčeve
2 P,D
samopodobe - Nika Hribernik,svetovalka, Ljudmila Franza,svetnica
• 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 - Ivica
2D
Bučar-Jejčič,svetovalka, Vesna Frančič,svetovalka
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti: vaje v skupini, v razredu - Ljuba Šušteršič,svetnica, Helena
2D
Dodlek,svetovalka
• Vaje za razvijanje socialnih veščin - Darja Trobec, svetovalka, Jožica Rupnik, svetnica
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
6.4.2007
20.4.2007 - 21.4.2007
PORTOROŽ
Najvišja dovoljena kotizacija: 16.355,24 SIT
Opombe: Žerdin Tereza:Težave,težavice, učne motnje, Ljubljana; Reasoner: Kako krepiti osebnost svojega otroka,vodnik za
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 61 70 200 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" - Mladen Lovrič,svetnik, Erika Perišin,svetnica
4D
• Drugi delovni zvezek:"Izštevanke za palčke skakalčke" - Ivica Bučar-Jejčič,svetovalka, Mihela Medved,svetnica
4D
• Tretji delovni zvezek:"Zgodbice za vseznalčke" - Barbara Tetičkovič,svetovalka, Branka Podboj,svetovalka,
4D
Nataša Košir,mentorica
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
10.11.2006
24.11.2006 - 25.11.2006
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.
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UČINKOVITA DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S PRIMANJKLJAJI NA
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.12.2006
15.12.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
1.12.2006
15.12.2006 - 30.4.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 12.139,71 SIT
Opombe: Seznam literature in gradiva za praktično delo bodo udeleženci seminarja dobili na seminarju.
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PRILAGODITVE POUKA TUJEGA JEZIKA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH ŠOLAH
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 25
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:
• Integracija/inkluzija otrok s posebnimi potrebami v šoli - Majda Schmidt
3D
• Gluhi, naglušni učenci in učenci z govorno jezikovnimi motnjami v redni šoli - Klavdija Ambrožič
1P
• Razumevanje težav in načini pomoči učencu z jezikovnim primanjkljajem - Tjaša Burja
2D
• Angleščino se učimo malo drugače - Lidija Skalicky
2D
• Kognitivni razvoj otroka in mladostnika - Karmen Teržan Kopecky
2D
• Spodbujanje odgovornega vedenja pri učencih - Mateja Horvat Pšunder
4D
• Značlnosti razvoja otrokovega govora - Teodor Petrič
2P
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
1.2.2007
5.3.2007 - 20.3.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.745,14 SIT
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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: 55
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
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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
20.10.2006
23.11.2006 - 9.12.2006
Ljubljana
20.10.2006
1.3.2007 - 10.3.2007
Slovenske Konjice
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.
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Priporočilo za delo z integriranim vedenjsko in osebnostno motenim učencem, dijakom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 56
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
20.10.2006
19.3.2007 - 26.3.2007
Veržej
20.10.2006
21.5.2007 - 31.5.2007
Veržej
Najvišja dovoljena kotizacija: 8.815,40 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: 57
Št. izvajalca: 02001
Koordinator: Darinka Ložar; 2411956; Darinka.Ložar@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
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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
20.12.2006
1.3.2007 - 30.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.412,56 SIT
Opombe: Gradivo udeleženci dobijo na seminarju.
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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
27.10.2006
8.11.2006 - 9.11.2006
Zavod za gluhe in naglušne 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
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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 - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
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 - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
1D
• Učno orodje - nameščanje - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
2 P,D
• Učno orodje - postavljanje v pare - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
2 P,D
• Učno orodje - primerjanje - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar, Anamarija Filipič Dolnilar
2 P,D
• Analiza izvedbe učnih orodij - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
2R
• Učno orodje - razvrščanje - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
2 P,D
• Učno orodje - udarjanje in čečkanje - Anamarija Filipič Dolničar
1D
• Pregled učnih orodij - Barbara Šömen
1P
• Uporaba metode Funkcionalnega učenja - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
4 D,R
• Delo s starši ter osnove družinskega pristopa - Barbara Šömen
1P
• Praksa in metoda Funkcionalnega učenja - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
2R
Obveznosti: priprava video posnetka izvedene ure po metodi Funkcionalnega učenja (največ 10 minut)
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
27.11.2006
12.12.2006 - 13.12.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
30.1.2007
13.2.2007 - 14.2.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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)
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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 - Branka D. Jurišić, Branka D. Juršić
3 P,D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
10.11.2006
17.11.2006 - 17.11.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
5.3.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.290,56 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
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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.
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
5.10.2006
11.10.2006 - 12.10.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
5.3.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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 - Dušan Kuhar, Alenka Levec
1,50 D
Obveznosti: Seminarska naloga - priprava individualiziranega programa ali naloga povezana s kulturo gluhih
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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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
19.10.2006
25.10.2006 - 26.10.2006
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
5.3.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

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:
• učenje pojmov in slovničnih zakonitosti - Ljubica Podboršek, Katja Krajnc
24 D
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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.1.2007
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
30.1.2007
15.2.2007 - 31.5.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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.
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 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
15.9.2006
1.10.2006 - 30.1.2007
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
30.1.2007
15.2.2007 - 31.5.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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.
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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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
1.10.2006 - 30.1.2007
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
30.1.2007
15.2.2007 - 31.5.2007
Zavod za gluhe in naglušne 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
• Najpomembnejše tehnike in metode obravnave v prvi stopnji obravnave - Jana Čepeljnik
2P
• Delavnice - Jana Čepeljnik, Vlasta Podbrežnik
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
15.10.2006
15.11.2006 - 16.11.2006
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.
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Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.2.2007
14.3.2007 - 15.3.2007
Ljubljana
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
2P
Petrič 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
19.10.2006
27.10.2006 - 27.10.2006
zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
5.3.2007
10.3.2007 - 25.3.2007
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
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/ - Stane Florjančič, Branka Terpin
2D
• Specialno usposabljanje - Urška Lah
2D
• Spoznavanje neposrednega dela v razredu - Aksinija Kermauner, Tatjana Murn, Roman Brvar, Kristina Lotrič,
4H
Gregor Habjan, Marija Jeraša, Meta Komar
• 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
10.10.2006
16.10.2006 - 27.10.2006
Ljubljana
5.3.2007
12.3.2007 - 23.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.359,49 SIT
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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

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, prof. defektologije
1P
• Prilagojeni didaktični pripomočki pri matematiki - Andreja Vouk, prof. 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
6.2.2007
20.2.2007 - 20.2.2007
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.447,75 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, prof. defektologije
• Od ideje do programa - Andreja Vouk, prof. 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, prof.
1D
defektologije
• Predstavitev programa "Z ZMAGOVALČKOM OD 1 DO 100" - Dušan Sitar, univ.dipl. inž. rač. in inf., Andreja
3D
Vouk, prof. defektologije
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
22.1.2007
5.2.2007 - 5.2.2007
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.100,01 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.
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
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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
• Razvoj gibanja in njegov vpliv na razvoj in spretnosti zgornjih ekstremitet - Staša Rener, viš. delovna terapevtka
in fizioterapevtka
• Razvoj govora pri predšolskem otroku - Marina Kosmatin, prof. defektologije - logopedije, Nataša Zupan,
absolventka logopedije
• Prisotnost nenormalnih vzorcev drže in gibanja ter njihov vpliv na razvoj in spretnost zgornjih ekstremitet - Staša
Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka
• Govorno jezikovne motnje pri gibalno oviranih otrocih in nadomestna komunikacija - Marina Kosmatin, prof.
defektologije - logopedije, Staša Grča Zidar, univ. dipl. soc. ped.
• Psihološki vidiki - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
• Opismenjevanje otrok v 1. triadi 9-letke - Andreja Vouk, prof. defektologije
• Prisotnost nenormalnih vzorcev drže in gibanja ter njihov vpliv na razvoj čutno gibalnih izkušenj - Veronika
Slapar, viš. fizioterapevtka
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2007
15.1.2007 - 15.1.2007
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 3.957,66 SIT

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

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.
1P
ped., svetovalka
• Hospitacije - Lidija Kobetič, učit. DP, mentorica, Majda Hribar, prof. defektologije, mentorica, Ksenija Krstovski,
učit. DPO, svetovalka, Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, mentorica, Marija Juhant, predm. učit. mat. in fiz.,
2H
mentorica, Ana Fidler, prof. ang. in slov. jezika, svetovalka, prof. Alena Kocbek, univ. dipl. ekon., svetnica, prof.
Dušan Čeferin, univ. dipl. elektroteh.,
• Delavnice - Matej Peljhan, spec. klin. psih., Breda Leskovšek, socialna delavka, svetovalka, Ana Fidler, prof.
4D
angl. in slov. jezika, svetovalka, Isabelle Morel Bera, prof. ped., 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
22.9.2006
5.10.2006 - 6.10.2006
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
RAČUNALNIKA
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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, prof. 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, prof. defektologije
1P
• Praktična uporaba prilagojenih tipkovnic - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka, Andreja Vouk,
2D
abs. defektologije
Št. izpeljav : 1
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
26.3.2007
9.4.2007 - 9.4.2007
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.383,25 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
28.2.2007
13.3.2007 - 13.3.2007
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 - Niko Cankar, prof. telesne vzgoje, svetovalec, Irena Lamovec, prof.
2H
telesne vzgoje, mentorica
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
13.10.2006
27.10.2006 - 27.10.2006
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
219

PSD – posodobitveni programi

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.
Predavatelji in teme:
• Kaj je pomoč otroku/mladostniku s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
1P
• Kakšne vrste pomoči potrebuje otrok/mladostnik s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
1P
• Kakšna je vloga spremljevalca, ki pomaga otroku/mladostniku - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
1P
• Tesnoba v medsebojnih odnosih in strah pred neuspehom - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
2D
• Iluzije, predsodki in napačne predstave o otrocih/mladostnikih s posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ.
2P
dipl. psiholog
• Kakšna je moja predstava o meni, kakšna je predstava drugih o meni, zakaj želim pomagati otroku/mladostniku s
3D
posebnimi potrebami - dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšna osebnost sem, kako razmišljam. Kakšno je moje samozaupanje, kako ga okrepim? - dr. Dušan Rutar,
2P
univ. dipl. psiholog
• Življenjska dejstva. Katerih dejstev iz življenja se najbolj spominjam. Kaj mi pomenijo. Kakšnih povratnih
2D
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
2D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
6.11.2006
16.11.2006 - 17.11.2006
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.913,04 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 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,
1P
spec. 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 - Staša Rener, viš. delovni in fizioterapevt, Marina Kosmatin, dipl.
1D
defektolog - logoped
• 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.
1P
pedagoginja, svetnica
• Hospitacije v razvojnem oddelku in redni skupini vrtca - Ana Kucler, vzgojiteljica, Katja Čater, prof. defektologije
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
26.10.2006
10.11.2006 - 11.11.2006
Kamnik in Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.022,47 SIT
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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

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,
1P
spec. 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 - Staša Rener, viš. delovni in fizioterapevt, Marina
2D
Kosmatin, dipl. defektolog - logoped
• Ureditev in prilagoditev delovnega mesta v šoli, predstavitev najprimernejših pripomočkov za delo - Martina
0,50 P
Lenček, viš. delovna terapevtka
• Pomen pravilnega položaja za izvajanje aktivnosti - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
2D
• Dvigovanje otrok/mladostnikov in varovanje samega sebe - Katja Špik, dipl. fizioterapevtka
2D
• Predstavitev prilagojene računalniške opreme - Staša Rener, viš. delovni in fizioterapevt
1P
• Vloga šole in spremljevalca pri delu z gibalno oviranim učencem/dijakom in družino - Breda Leskovšek, socialna
1P
delavka, svetovalka
• Delavnice - Matej Peljhan, spec. klin. psih., Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetovalka
1,50 D
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
5.10.2006
20.10.2006 - 21.10.2006
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.848,00 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

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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
5.1.2007
19.1.2007 - 19.1.2007
KAMNIK
Najvišja dovoljena kotizacija: 2.691,67 SIT
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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
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.506,25 SIT
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
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: Klemen Ramovš ,prof.; 041 674 060; klemen@k-ramovs.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 - Han Tol, prof.
4P
• Spoznavnje zakonitosti instrumentalne plesne glasbe 16.stoletja - Han Tol, 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
19.1.2007
16.2.2007 - 18.2.2007
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.046,50 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
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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 - Galina Stepanovna Turčaninova,
16 P,D
Vildana Repše
• 2. Učitelj začetnik in reševanje problemov - Galina Stepanovna Turčaninova
2P
• 3. Viri, literatura in izbira učnega gradiva - Galina Stepanovna Turčaninova
2P
• 4. Pomen in vloga mentorja - Galina Stepanovna Turčaninova, 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
30.3.2006
5.1.2007 - 31.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.143,94 SIT

224

PSD – posodobitveni programi

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

225

PSD – posodobitveni programi

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, Jožica Bezjak, Uroš Zavodnik
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 - Janez Završnik, Jožica Bezjak, 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
22.8.2006
1.9.2006 - 30.8.2007
IC Portorož
22.8.2006
1.9.2006 - 30.8.2007
IC Portorož
22.8.2006
1.9.2006 - 30.8.2007
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: 58
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
14.10.2006
15.10.2006 - 15.11.2006
Po dogovoru
14.2.2007
15.2.2007 - 15.3.2007
Po dogovoru
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.
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
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ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 59
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.5.2006
29.10.2006 - 10.11.2006
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: 60
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
29.9.2006
30.9.2006 - 31.1.2007
Po dogovoru
30.1.2007
31.1.2007 - 31.5.2007
Po dogovoru
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: 61
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
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• 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
7.9.2006
21.9.2006 - 23.9.2006
Aparthotel Pohorje - Mariborsko Pohorje
Najvišja dovoljena kotizacija: 4.782,53 SIT
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: 62
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 - Irma Veljić, Dragica Motik
4 P,D
• Otrokova samopodoba v vlogi žrtve in nasilneža - Irma Veljić, Dragica Motik
4 P,D
• Vpliv šole, vrtca na otrokov vrednotni sistem - Irma Veljić, Dragica Motik
2D
• Preigravanje iger - Irma Veljić, Dragica Motik
6D
Obveznosti: Vključevanje v preigravanje iger.
Pogoji: Aktivno sodelovanje vseh 16 ur.
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.10.2006
25.10.2006 - 30.11.2006
Celje
31.1.2006
20.2.2007 - 31.3.2007
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.

228

PSD – posodobitveni programi

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 - Nives Zudič Antonič, Anja Zorman
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
10.11.2006
17.11.2006 - 2.12.2006
Koper
9.3.2007
16.3.2007 - 31.3.2007
Koper
Najvišja dovoljena kotizacija: 9.802,30 SIT
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

41. POLETNI SEMINAR V REPUBLIKI ITALIJI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 63
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:
• Poznavanje določene regije R. Italije, njene kulture , zgodovine in umetnosti. - profesoriji italijanskih Univerz
20 P
• Novosti italijanskega jezikoslovija in didaktike. - profesorji italijanskih univerz
12 P
• Poznavanje geografske in ekonomske posebnosti Sicilije. - pofesorji italijanskih univerz
16 TD
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
3.6.2007
3.7.2007 - 9.7.2007
naknadno
Najvišja dovoljena kotizacija: 336,35 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

44. SEMINAR ITALIJANŠČINE IN KULTURE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 64
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:
• Komunikacija v novinarstvu in jezik uporabe - profesori italijanskih univerz, profesor italijanske univerze
5 P,TD
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• Ko novinarstvo postane zgodovina - profesori italijanskih univerz
• Novinarstvo in umetniška kritika - profesori italijanskih univerz
• Novinarstvo in športna kronika - profesori italijanskih univerz
• Novinarstvo in glasbena kritika - profesori italijanskih univerz
• Mozart in italijanska glasbena kultura - profesori italijanskih univerz
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
27.3.2006
30.10.2006 - 4.11.2006
Portorož, Izola
Najvišja dovoljena kotizacija: 54,69 SIT
Opombe: Seminar je uvrščen v program mednarodnega sporazuma med R. Slovenijo in R. Italijo

5D
5D
5D
6D
6D

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: 65
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:
• Nacionalni razvojni načrt - predavanje: dr. Anna Forgács - dr. Anna Forgács
3P
• Prenova preverjanja in merjenja, izkušnje PISE - predavanje: dr. Zsuzsanna Horváth - dr.Zsuzsanna Horváth
3P
• Sestava preizkusov znanja - delavnice, ime vodje naknadno - naknadno
4D
• Digitalna učna snov - predavanje, ime predavatelja naknadno - naknadno
4P
• Razvijanje kompetenc - predavanje in delavnice, dr. Anna Forgács - dr. Anna Forgács
5D
• Novosti v predšolski vzgoji - hospitacije, delavnice - naknadno
6D
• Sodelovalno učenje - delavnice, dr. Ágnes Szabó Antalné - dr. Ágnes Szabó Antalné
5D
Obveznosti: aktivna udeležba
Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.10.2006
25.6.2007 - 31.8.2007
Budimpešta
Najvišja dovoljena kotizacija: 1.020,83 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

Poučevanje madžarščine v manjšinskih šolah 3.
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 66
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
30.9.2006
1.4.2007 - 1.5.2007
Felvidék
Najvišja dovoljena kotizacija: 729,17 SIT
Opombe: program je financiran s sredstvi iz R Madžarske
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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: 67
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
20.4.2007
23.8.2007 - 25.8.2007
Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.373,14 SIT
Opombe: -
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10. Dijaški domovi
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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: 68
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
18.11.2006
11.1.2007 - 11.1.2007
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: 69
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
30.9.2006
17.11.2006 - 19.11.2006
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.
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12. Izobraževanje odraslih
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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
28.2.2007
27.3.2007 - 28.3.2007
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

NAČRT INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA KOT INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE PODPORE
VISOKOŠOLSKEMU RAZISKOVALNEMU DELU
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 26
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
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
10.5.2007
1.6.2007 - 15.6.2007
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: 27
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
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• Vrednotenje (evalvacija) v visokošolskem izobraževanju - Slavko Cvetek
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
30.8.2006
7.9.2006 - 15.9.2006
Maribor
10.5.2007
15.6.2007 - 20.6.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.771,01 SIT
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13. Drugo strokovno delo
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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
28.2.2007
17.3.2007 - 17.3.2007
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
21.2.2007
10.3.2007 - 10.3.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.741,50 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

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
24.1.2007
9.2.2007 - 10.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.483,01 SIT
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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
13.12.2006
5.1.2007 - 6.1.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.909,89 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Bibliopedagoška šola 2007
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 70
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
21.2.2007
21.3.2007 - 23.3.2007
Debeli Rtič
21.2.2007
28.3.2007 - 30.3.2007
Zreče
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.
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PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

METASUPERVIZIJA, 1. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
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, 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.9.2006
1.10.2006 - 31.12.2006
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 (kreitno vključevanje v podiplomski študij).
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

METASUPERVIZIJA, 2. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 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
1.12.2006
1.1.2007 - 30.3.2007
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 016, 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.
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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
31.12.2006
1.4.2007 - 30.4.2007
Jezersko
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

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 - Vlasta Zabukovec, Sonja Pečjak
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
8.11.2006
25.11.2006 - 6.1.2007
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
1.11.2006
17.11.2006 - 19.12.2006
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: 28
Št. izvajalca: 01002
Koordinator: dr. Majda Pšunder; 02 2293600, 02 2518180
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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
10.1.2007
10.2.2007 - 20.2.2007
Maribor
1.3.2007
2.4.2007 - 20.4.2007
Celje
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: 71
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.
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
20.9.2006
13.10.2006 - 14.10.2006
IC Radovljica
2.5.2007
18.5.2007 - 19.5.2007
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: 72
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 - Nataša Skrt Leban, Mirt Nagy
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
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20.9.2006
27.10.2006 - 28.10.2006
1.6.2007
15.6.2007 - 16.6.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 5.238,01 SIT

Radovljica
Portorož

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

Poklicna orientacija v srednji šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 73
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
1.5.2007
31.5.2007 - 2.6.2007
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: 74
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1
Koordinator: mag. Tanja Bezić; 02 3208 058 fax 3326 707; tanja.bezic@zrss.si
Št. ur: 16 (strnjeno)
Št. udeležencev: 60
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
2P
• Svetovalno delo psihologa - dr. Janez Bečaj, dr. Sonja Pečjak
2P
• Svetovalno delo socialnega pedagoga - dr. Darja Zorc Maver
1P
• Svetovalno delo socialnega delavca - mag. Nina Mešl
1P
• Svetovalno delo defektologa - dr. Marija Kavkler
1P
• Svetovalno delo v vrtcu - Jasna Škarič
1P
• Delavnice : Učenje učenja kot integrirana ključna kvalifikacija, svetovanje socialnega pedagoga, svetovalno delo
v vrtcu, razvijanje socialnih veščin,poklicna orientacija,individualizirani načrt izobraževanja, preprečevanje osipa 8D
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
18.3.2007
6.4.2007 - 7.4.2007
Terme Olimia Podčetrtek
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.957,76 SIT
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Program za preprečevanje samomora in samomorilnega vedenja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 75
Št. izvajalca: 02001
Št. točk: 1,5
Koordinator: Janja Bizjak; tel.: 01 3005 126, fax: 01 3005 199; janja.bizjak@zrss.si
Št. ur: 24 (strnjeno)
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Strokovni delavci v OŠ in SŠ ter dijaških domovih.
Cilji: Pridobitev oz. obnovitev znanja o prepoznavanju suicidalnega mladostnika in dajanju pomoči depresivnim učencem in
dijakom.
Predavatelji in teme:
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• Samomor in samomorilni poizkus v Sloveniji; razvoj suicidalnega vzorca vedenja; prepoznavanje suicidalnega
mladostnika - Onja Grad Tekavčič
• Komunikacija z mladostnikom in starši - Maja Glonar Vodopivec
• Modeli komunikacuje s suicidalnim mladostnikom (video) - Maja Glonar Vodopivec
• Prepoznavajmo depresivnega otroka - Anka Zavasnik
• Izražanje suicidalnih impulzov pri mladostniku in kako ukrepati (video) - Anka Zavasnik
• Delo v skupinah - Onja Grad Tekavčič, Katarina Marn, Anka Zavasnik
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
20.9.2005
5.10.2006 - 7.10.2006
Portorož
15.2.2007
15.3.2007 - 15.4.2007
Slovenske Konjice
Najvišja dovoljena kotizacija: 25.901,27 SIT

6 P,D
3 P,D
1D
2 P,D
1D
11 D

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: 76
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
15.2.2007
15.3.2007 - 17.3.2007
IC Dijaški dom Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.947,73 SIT
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14. Vodilno in vodstveno delo
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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: 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: 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
30.10.2006
29.11.2006 - 1.12.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 11.263,27 SIT
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15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega
programa
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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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Slavko Kocijancič, izr. prof.; (01)5892-221; fax: (01)5347-997; slavko.kocijancic@guest.arnes.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 - dr. Janez Jamšek
8P
• Možnosti izvedbe projektov Od ideje do izdelka - vzorčni primeri, varno delo z elementi prve pomoči - dr. Janez
8D
Jamšek, Stanislav Avsec
• Oblike tehniških dnevov in tednov - dr. Janez Jamšek, Stanislav Avsec
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 : 2
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
31.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 32.961,47 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: 29
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
1.3.2007
5.4.2007 - 20.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 13.020,43 SIT
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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 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Št. izvajalca: 01001
Št. točk: 1,5
Koordinator: dr. Slavko Kocijančič, izr. prof; (01)5892-221; fax: (01)5347-997; slavko.kocijancic@guest.arnes.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 - dr.
6 P,D
Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• 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 - dr. Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Ogled in prikaz kulturnih dediščin določenih pokrajin; TV-trening - predstavitev modelov strokovne ekskurzije
8D
doma in v tujini za področje naravoslovja in tehnike - dr. Janez Jamšek, 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 : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
31.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
31.10.2006
1.11.2006 - 30.3.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 35.641,32 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 016, 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.
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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
15.12.2006
1.2.2007 - 28.2.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 6.935,15 SIT
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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: 77
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. - Marta novak, Robert Štaba
4 TD
• Spretnostna vožnja na vozišču. - Marta Novak, Robert Štaba
4 TD
Obveznosti: Aktivna udeležba.
Št. izpeljav : 3
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
21.3.2006
1.4.2007 - 1.4.2007
Ljubečna pri Celju
21.3.2006
1.4.2007 - 1.4.2007
Ljubečna pri Celju
21.3.2006
1.4.2007 - 1.4.2007
Tacen pri Ljubljani
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: 78
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
30.9.2006
1.10.2006 - 30.11.2006
Koper
30.9.2006
1.10.2006 - 30.11.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 28.554,27 SIT
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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: 79
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
• Ustvarjalni gib - Lilijana Arh
3D
Št. izpeljav : 2
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
14.10.2006
1.11.2006 - 30.11.2006
Ljubljana
14.10.2006
15.11.2006 - 7.12.2006
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.311,29 SIT
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: 80
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 - Dejan Dimec, Mihaela Petek, Dejan Dimec, Mihaela Petek
8 P,D
• Lutka vabi - Martina Trbovc
8 P,D
Obveznosti: Pogoji: Št. izpeljav : 1
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
Rok prijave
15.3.2007
4.4.2007 - 28.4.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 7.508,66 SIT
Opombe: -
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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 016, 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
15.12.2006
1.3.2007 - 31.3.2007
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: 30
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
1.12.2006
20.1.2007 - 30.1.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.482,73 SIT
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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 016, 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
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
1P
• METODIČNI PRINCIPI UČENJA PLAVANJA: Razvojna stopnja otrok; Izbira plavališča; Predpriprave;
Prilagajanje otrok na vodo, obnovitev metodičnih postopkov učenja plavanja; Reševanje iz vode; Biomehanske
15 P,D
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
15.4.2007
1.6.2007 - 30.6.2007
PeF Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.221,64 SIT
Opombe: Del vaj poteka v bazenu, zato je potrebna plavalna oprema.
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 - Boro Štrumbelj , Dorica Šajber
4D
• Reševanje z obale, reševanje onemoglega ponesrečenca - Venceslav Kapus, Boro štrumbelj, 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
22.1.2007
31.1.2007 - 2.2.2007
Ljubljana
Najvišja dovoljena kotizacija: 24.202,84 SIT
Opombe: PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 07. Tečaj plavanja

PLAVANJE - NADALJEVALNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ PLAVANJA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 31
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
Pogoji: Program lahko obiskujejo udeleženci, ki so opravili Osnovni program za pridobitev naziva vaditelj plavanja.
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Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
Rok prijave
1.2.2007
15.4.2007 - 25.4.2007
Najvišja dovoljena kotizacija: 14.753,29 SIT

Kraj izvedbe
Maribor

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

PLAVANJE - OSNOVNI PROGRAM
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: 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
1.2.2007
1.4.2007 - 15.4.2007
Maribor
Najvišja dovoljena kotizacija: 22.475,24 SIT
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16. Vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih
oddelkih
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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: 81
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
2 P,R
Nolimal, učitelji praktiki
• Načrtovanje, organizacija in izvedbe pouka v kombiniranih oddelkih oz. kombiniranih nivojskih skupinah v teoriji
6D
in 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
Rok prijave
Predvideni čas izpeljave
Kraj izvedbe
31.10.2006
10.11.2006 - 11.11.2006
SIC Radovljica
Najvišja dovoljena kotizacija: 18.351,46 SIT
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